


 هدمآ رد تسردام باسح 4
 ی رب« میاهتشاد امن یکسان

 داتفاقب
 كي هکتی اب .تسا

 هتالعوقشعامآ میدوب رود دوخ یافواب ناکا
 تعاب « دنتشادیم زارب| هلجم

 ره بت رم هلجم هک میتشاد ششوک و دوب هدیدرک امرد
 مرتحم ناک مس هاگ
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 دیدرک فآوتم شراب
 یریگ واجهک یلماوع هجن انچ هک میدادهدعو

 « ددرک هلحم لطعت

 : قح هک م داد ن

 یناحیهو روش
 اوخ تسد, هنشراپچ یاهزور رابکب هتفهود

 المع هلحم هامكي زا ژواجتم هتافساسم ام

 ی ریصقت

 راشتنا دوعوم یاپخب رات رد

 ۲۵ رد: تشاد ار نیدرورق ۱۸

 اریز دیسرزی زع ناگدنناوخ تسدب : دعب هتفه كي
 هک دندادیتهزاجا رگیدو میدوب هدرواین تسدب ار هلجم یلصا زایتما

 می رسد بج
 هدیمرتبیوصتبام هلجم یلصا زایتمازواه نوچ تروصرهرد

 هدافتسارگب دیاههمانزورزایتما زا ار هراشراپچ هم نآ راچات دوب
 هلجم زایتما هرخالا هکنیا میدروآ لمعب دهچ و یعس میدرگ
 زا ءار نیا رد هک یروما تلوئسم زا اجتبارد امو دیسر ببوصتب

 میراذگساپس تیاهنیب
 میتسهنوتسمدن دواذگ ام رایتخارداردوخ همانزور زایتما هرامش راهچ هم هکیی ابن [زا نینچمه

 هلجمراشتن ارگید هک میهدیم نانیمطا زی رع ناکدنن اوخب تانبا

 : دندیژرون غيرد اب دوخ تمیقبذ یاپکیک

 مفدنآ ینوت ات لاکشا اریز داتفا دهاوخن قیو- هدپعب اش یایز
 و یتابیزرب هرامشره ابتر» هک میواد !رششوک تیاهت ام تسا هدش
 تروصبارنآ « دهدهزاجاام هجدوب هجنانچ و ميئارفيب هلجم تسافت
 میهاوخ رد ارجا هلحرمب مک مک هک می راد یدایز یاههشق َ دد رگ ابیجزاح درن اهیئاریا یو آ و تیثیح تعاب هک یزرطب ؛یگند
 را تامدقم . مينک یگتفه ار هلجم هک تسشیا اهت[زا یکیو دردا
 ناتبان لئاوا زا میناوتب هک ميراوديما و هدش مهارف تپجرهز)
 ناگدنناوخ میدقن یگنقه یابیز هلجم <

1 
 میس ب

 مسنک دوخ نوذاب
 جاسیتحا ام تاداقتا و اه قیوذت و تادابنشپ هب هار نیا رد و
 میداد یمرپ

 و ۲ هحفص

 ۰۰ ۰یدوزب هکیاپملیف

 نازرات
 .مایخرعو اناکساود یسنان
 اکیسدوب روت و

 كرت ارورتم لبیک كرالک
 ۱ ۰۰۰۱دناگشیپرن+ نیا
 ۰۰ ۰ناکدنن اوخ خساب
 . لق لورا - تیالب نآ
 1 «اراک این»> ناتساد

 ۰۰ ۰ناش هکیلاپءاءف
 تاقب اسم

 ب «زویه دراوه> طسوت
 ] رارکت هک تسا هداتنا
 یاپملیفژا ۰ دسریم راظنب
 ریون ار شورد



 زا لبق نایب
 ملیف گيرد هک درک

 یاهراتسو مان

 ار نویمزمیج لباقم لر
 ین اپمک داهنشیپ دناراک یدوج د 5 ۳

 دارم قفور زیچ هه و درک

 / تحار یدوج هکنیا یار

 ۱۱ ره وش د ۱

 یتاک هک الاح امان درگ بوصنمهدننک

 هدش مواعم هدیناسر م ار ملیف ۱

 نویام ۲ زا زواجتم دناراگ یدو» ۴

 تسا هدیشارت حرخ

 وا یاجیب یاه یرب

 تفشپ دب نادرک راک هکیروطب د
 ملیف واب هد زاشیب هنحم رهز

 هکنا یارب ( و را ومنی

 ( تشک زاب یب 4

 مقوسم ۰ دنک

 یکنسیور زا اردوخ ,

 دخ

 یار ناساعع و ناراگن رپخ هیلک ارون
 هعیاض» نیازا ژاتروپر هیهت و یراد رپسکع
 سک ون یناپکی < یعیرات هعناود 3 < یلم
 مدرم نوا هجش ردو دندرو | موجه
 زی زهنیلی ره یاب هک یملیف یاشامت یارب
 لاب مه لوک ورسزا «تسکش نآرد ابن آ

 نانامرهق زا یکی سکع نیارد .دن
 مسا نیلپ رم یاپ دناب یوو اکتبر

 ودن ار نولرامهراب رد هیضت
 لبق زوردنچ یو هک ینعمنیدب داتفاقافتا

 نابکان «یرصع» ملیفرد یزابب عورشزا
 سک ون یناپمکب یفارکلت یطو دش دبدیان
 شیادبب رکید هتفه هد ات هکداد عالطا

 هدرک تراسخ رالد نویلیم )رو یاهاقت

 هدرب تشپ یاهنایرج زا هک اهنآ
 زا یکی مه نیا دنب وک یم «دن راد عالطا

 . تسا دوویلاه یتاغیلبت یاههلیح نآ
 ..دنشاب هتشاد قح مه دیاشو

۰ 1 
 ! یریگ شیپ

 ترب ور» و« سیال و-روا» جحاودزا
 و رس «تفریمراظتنا هک ر وطن ] «رولبت

 ۰, :تسا

 هک دوب اهتدم !ریز درکن داجیا یئادم

 مدرمو دندشیم هدبد مهاب اجهیه ودنیا
 هدیقع لوضت
 اهنآ یاسآقرب جاودژا

 یکیات هک تسا نبا رطاخب

 «الوسروا» رگیدءا« ود
 كي بحاصروابتترب ور زا
 رتخدكي ابیرز لکاک ربپ
 دهاوخ دیراورم سا

 هک دنراد

 هاش

 تخمشوخ رتخد كپ
 دو امااس «دب ران ود»

 یلاکیرمآ یاه ملیف ردک

 دوب هتسن اوتن امادرکبم تک رش

 دباب و دیاش هک روطت ۲

 دوش ارد رو نیدقنم ران
 لاسما هکنیاات ۰ دنک اچ
 دنداد وابراکسا هزناج كي

 ار دوخ یو نو-ذکا و

۱ 
 «دب ران ود»

 دنادیم دووبلاص نز نبرن تعیشوخ

 ملسیق لوا لر ایباک یناپک اریز
 رارق زینو هدادواب ار دیفسرب» كرزب

 . تصا هتسپ وااب,یاهلاس دنچ داد

 ناگ درب تاملک زا

 درو»> ملیثرد هک «دراثنالب یرم»>

 رتسکنل ترب و رب وک یراک ی زابمه «زورک
 تل ملت زا یا هلحصرد دش روجم ؛تسا

 نیایتن و. دنک انش یرختسا رد دازردام

 هک درک ٍلایخ نادرک راک دش مامت هتحص
 دهاوخ ضارتعا نآ شیاندراشالب یرم

 روطنأیه مرخو شوخ «یرمد اما درک
 نونت انبحع تقگ و دمآن وری رغتسا زا

 نادرممشچلب اقمرد ندش هته رب متسن ادیمن

 مهاوخ یمس دعب نیازا ودراد یتّذل هچ
 نیترام» و «ورنوم نیلیرم » زا درک

 یو ربب «دن |هدشمدقشیب راکنب زد هک + لوراک

 !..تسا9 كرابم هک هلااشن | ۱۰. منک

 یی دات هلیحنیا

 ودعفاو «ناک » رهش ربخ|لاوبتسف رد
 یدب دج هر اتس هک ش عیاش ناهک ات :هسن ارف

 دم زورودودش دهاوخدراو ناتسلکنا زا

 <« وایسنومیس و مانب هلاستسی ناوج رتخ دكب
 ربخ یولج هک دی درک هدهاشمیت اءدیسلق احمر د

 تفک و درک زاب اردوخ دب هنیس ناراگن

 اولیمنومیس سکع ۱ دیریکب سکع نمزا
 و یون ارف و ینأاملآ تالجمرد داب زالاح

 وا قیرطنیدب و دوشیم پاچ یسیلگنا
 هکادیت رب «راکهاشد كياب تسناوت

 قایمس هه دنک ادخ .. دنک ادیب تشا در اظدن |

 ۱: هود دوو

 ۴ هحفص



 نا دام رذه اب هبخاصر

 ۱ نندد ه»

 ۳ ص
 هدا سم ثیح ره زا رها تاندنر

 تخدهمناتسربیف شیاما نلاس هو

 رک را و نیا یلابذ مضد اب یو

 ۳ نیوعدم تخاوئیم اریلحم یاهو"

 ۱رسگشل _هدنامرف هرادناتسا اهن]

 عرب ردنب دن هشم هدید لاجرزا یداب 1

ِ 

 نأنس رپ دسبا و ؛دننف رگیم را را هوخ

 طقلووبدارم قل ورب ریچ همه هسالز

 نایم نیارو رد بز یرثغد هلطص تشب

 دوب هدش رعرسآ شاه« وک مرشزا های

 هد رکیم هدامآ هصص هورو یارب اردوخ

 رد اما هوب سوسحم المأک شیلف ناب رس

 س وصخم یلا رکن ی مرش رب ه والع شا ها.
 !دش دهاوخ هچابآ .دشیمهدبو

 س ورعا شان ژاغآ و تا ررانکب هدرب

 بز یرتخد.,.دید رک مالعا 4 ژاب رس راک
 دراو نسب راضحهیدش ندز فک نا

 یم ءافیا بوخ یلیخا ردوخ لروا دب درک

 هدیشکت معژنآیارب هام هساربز درک

 تراهمویل اببرروسسم نایچاشامت همه دوب
 دا ووب هدش وا

 رتخد یا یلاد عتوم نه رد یو

 انهکهدخ یا هفایق و هدیلوژیل اه وماب كندن

 و دی درک هرا و نعب !توعق وم هج وت نود,

 تسهرداو رتخد ناودکز ا یمیث هکیلاحرد
 ارواناشک ناشک ه رکیمدبدیهتا رب و و هنف رک

 ۱ هربنورب سا اروا

 دن ووب هنف رو را یبیجع توب رد همه

 ابن آزا هقیئد دنچ ۱ تک رج

 4 ۱«داماانول مش ر» ارون

 رادن اتساژابک رم ین وپسمک رد ودب د رک (العا
 فیت وت را رق ین اب روش سبا رو رگشا هدنامرف
 شیام ماجتاو دن درک داص اردرسم نبا

 تعاس ۲( زادعب .دیدرک لوک و م دمبب زب
 هتف رک رثخدنبا ياربیزاب هژاجا فیثوت

 رد اهلاس هکبپ وزرآ هب مدیا یرآ .هش
 هزاج | واب هوبهدیسر تغ وسیم نآ نابتشا
 دنکی زاب رتانرد دناوتیم هک هوبهدش هداد
 .»شالاب نبازا یلاحشوخ هب

 ۰ و

 لابفتسا سم زا زاب یاهنایقاب هدیاه
 هنایت ر هایسیل اشچ (طس وام یمادن | وادرت

 رردق یئح

 هوب هدش باس

 سکه و متشادماو یلاجب اما مزاذگب  لایشزا هک هچبآ سکعربو دراد حیا
 عود ناهلد لصا یا یور متخانشیم او  هکنپاابو ۱ درادن كد هب جابنحا دن روی

 * هتهذگ لاسرو هکتباتمتشاذگیم رگنچ رگ یلیغاذپمم تسا یکلبک شاهج#

 سه مدام

 ۱ ,.و دیدرگنس دداد یوم هدیلدژ یدرم ناهگ -  !تسا هنگ زا

 ورطنم هکنیبه دنکیب تبحص تاساسحا اب
 موراذک نابم ردیواب شرادید زا ار دوخ
 تشاذگ ار هلگ ی اثب

 یم داقت اطقف ناراگن همان ز وراشو
 درسریمن ام لد دردب تف وچپع ؛ دینک

 ناکشپپ رله رس اهوبدهوتسا نیا دین ادیمن

 ثراجت هثچ ناربا رد یراد ربملیف
 یارب زین وردوتسا ناربدمو _هتف رک هوخب

 ورف ی لمع چیه زا» ناشدوخ بیجند رک رب
 دب رخ رز اوهشیپ رثهاهل ۲ دننک یمن واذک
 یارب لبافمر» هک ی ئروصدددنن ادیم دوغ

 ینسح اهنآ دنتسین  للاف یاهنیظوووخ
 رضاحلوپ ! نتشادن رذمپ اهژان وس ربیاررب
 < دننک هبهت سابلدنتسین

 اما حیحصهمهاهشیا مناخهدیاه: ملک
 هلجم ناک دن اوع, ارامش طققماهدمآ نم
 .منک ی ف رعم

 تیک

 هال یگشی نه وای یگچب زا نم
 هک نبا زج متشادن ی وزرآ و مدوب دئم
 یزادرملیف زب نامدوخ ناربارد یزور
 اجنآات رب مو وریگب هوهب لع تروص
 نیا تارسشپ هاررد هراد ناکما هک

 هزوسسب یلایژردب اما مشوکب تعص
 ماسئار ناتسرپد لوا لکپس زونه

 + دیه رگ جا و هژاب روبجمهک مد وب هد رگ
 «يم اوامنیسنم ۷ یبسانم ان جاودزا
 نادنچنآب+ رهوش هک یتروص رد (دینس رب
 سب لصا نییهیود و تشادن یاهنالع
 نم هک _نیهو مید رک هکر اثم یئدم زا

 متفاب هاژآ ید ودیت ره زا اردوخ
 لبع مفوب ار یگشپپ رته رکفا مدیشوک

۳ ِ 

5 ۴ 

 اهنهم وژافف تی سن ۲
 تمالس اسا هفد كرم لابقتسا هب راب هس نونگ اش هک ی)هشیب رند ءم اب او

 ملیف نیمه رد و دو نم هدپمب یاد زب

۳ 

 ۶ هسب «هاسلک » یرادربملیف یارب یاهدع

 یتسوولصا یور دندوب هقر یولپپ ردب

 رد و هندوب نامی ام لرتمر» مواارباب
 دن دیدنسب سلچملا یف وهدی» ارم سکتع ات
 سا رسپ ناسرب ناسرب لصا نبا یادد
 < محازمرسه» ملبث ردیژاب یارب و دندمآ
 لرنسب ملی نیار» + دند رک توعد نم زا

 یمتلاجغ یلیغ اما دش راذگاو یکچوک

 هشیپ رتهتروص هب مدوب ردات یتحو مدیشک

 رب توچ نیپمهب و "مئک هاگن ملیف نیا درم

 نا رهث تن همان رب ودرو هدیخ وب مئاخ رظن
 نیپزا یلکب مثلاجخهکسا ا مدرک تک رغ

 < تشک زاب » ینب ماین نیمود رد .تفر

۱ 

 عراخر» ؛ میاتشب یقاب یارسب هوب كب و زن

 یاقآ اب هک یماک» اه هنحص زا یکی
 اهبسازا یکب+دوب تبع لوفدسنابکیپاخ

 یدگل نانچ ود رک ؛و یلصاهچ یور من ادیت
 شوپوب ثعاسهنچات هک هز نم ثشب رب _مکهم
 زاءام یبدنچ نوئکا هی درج واب و مه وب

 شوک راشآ ژونه هراکتیم مقوتآ
 . . نسبشدوب و رداب تسار هئبلا) تسیقاب

 < تشک ملبف رد نآ اهم( ثس# طوب رم
 تک ام اه هنصع زا یکی روو مدرک تک رظ

 نب زا ههوب هتخاس نم زا هک یعونصم

 ژا ار مهوسخ مد _روپجم نم و .تفر

 ها هود زا سس + هدرک ترب نورم#

 ودر ته دع رارف و (وع ربژارس

 رئادد یلو دنشاب نم بطاوم هود نییاب
 ممقب«زابکب ساب رفن تشه ره هابز بیش
 زا یلکب هکي نحو و مبدش رب ژارس هرو

  !هیمویالخ هلوپ مدوب هپمآ ان یکدنز
 هعبم تروصرهر» دلداد تاجن ارم ادب و
 ریادرارق ملیف انای» اب هک هوبمابف نیاز
 .نبآ نانکر ک زا ؛درسکد قم ملی یارب



  ز ۷ نر / رواک رم
 راک هجرت ود : هزخایم سیاعالاب زا : 4 وا وسءزا و لاحنامه رد و+نا هتک رج پمپ ۳ ل یصبسا ملاک ً

 را وسم ملیف یوو یدوع رول ۳ تو 2 وا رم یففا رواع 7 ۶ام 7 ِ /
 هد ین ابما مم 3 سر ۳م 2 _ 2 ز رب وز راهظا یبط . دن و یسبیایپ ۱ 1

 شبس  متسش قا هبشچ .ع ویکی مو دهآوخ ۰ رنودب و رتفاص یدابژ 1 7 ۳۲ : ۳ رو یطوسم و + علما و زاجخا وب ملیف هوا هک تسشیا یداه ربملیف ژرط
 ناس نر رک زی اجساود مروجم و«زادنا رب و هد رب ره

 رد و داد شام ار
 ۶ ون زا ملیفتس < 2 بسافی رمآ رها وضزا ارز

 م هراد یناشخر رب هی رط
 نامه یا وبعم < یدعب هس» یامیلیف رد ] 6یدس 4 ۳ ۳۹ دو ویلاه هک ینارس زا یر؟ ولج .تع هوشتحار ان الصا یچاشامت هک 2 ۳ ۳ یر ریمشسف دبی دج قرص هشهجوتم هکتار نیانودب ورک دهاون داسبا یچاشابت رد 1 7 ۳ سب «تن ومآ زاب یرادرسمایف یتیم رنمع یئس «+وسدع 2

 یاءژادن

 زیپ هیوکس

 ات ناسنا مچ « هشرت د هن روص

 میس ملیف رد و

 هد رپ اصومعم ؛ نایس هکیب اهن

 ابت رسم دنوشیم روبصجم « دنرت هكید من
 تروصهد رب یور هک | ریئدا وح هبلک دنا وتب وب 7 هلک اه ویدوئس ات دننک لیامتع پچ و تسارب اردوخ رس 2۶7

 دنکاشامت دریگیم دوخب مرت و دو وبلاه هیت

 تنکنه هنبزه هک ت شاد هدبتع راک ناو سیغ نیا < نژب واتس وا ملیفرد ام نامهزاتن وماراپ
 ی صوصخم نلاب یلوبم نلاس كب لیدبت
 7 هقب رطیا تسکش بس پوکسامتیس ملیف
 0 دوخ هکد مآ رب ندصرذو دشده| و دیج
 وسدع هبوت هک دنک عادبا یاهژات هقیرط

 یا جایتحاو دشاب هداسو لبس ن
 داش ایم رد رعمقم صوصخم هد رب

 تن وماراب دردج هقب رط

 بوکس روس > یس رز
 زرط و دوشیم هدیمان < ۲

 یتحو یمیدق قرط,ب تبسن نآ یرادربنپ
 نسذزذ وکسامنیس و و < یدح هس2

 یل وسمیاپهلیفرد . دراد نرم ناس
 زا ملیف راون یوراهرداک پوکسامنیس اب

 یاههن اهن دو دناهتفرک رارف نیا ال ۴ ِ ۵
 دنتهاهرد پچو تسار تس رد راون

 اه رداک «نژب واتس و> ملیه راون رد ذم
 ملی یاه هن اند و دن راد رارف مه کر
 ترافت یا . دنتسه اهر دا و از ابرد
 دوشیمهدبد < فیت گز او هست رد طععف ی ی

 هعسن یررب اد ماسیف د
 یلومم راون كب ؛ دننک پاچ « فیت زب»
 اسد طسو و دننکیم راهتخا

 . ۴م هحفص "

 لس دنهاوغیم هکیفوم

 یمرصخم ۰

 ملات ره ز» ی
 ۳ ی اتاوهدرز دناوتم یتحا رب دشاب 4

 1 ۸ تل وا هک 1
 ۲ سق یاراد دسبم

 اچ رثاهلاذ دح یف مل# نوج
 1 ما ۱ نایچاشاء ۸ هوب هدمآ رو بآ ز

 « هل رغا> مل

 و سم :پ وکس

 را و د وب

 1 دز و رکیمن تب
 ۱2 و هب تبحل پب وکس امایس یدعب یاهملیم

 ] نه یورو هن هوبن بوخ نادنچ
 ۱ ووب هدش هتسخ یاهژادن ات نایچ اشا

 |نزب واتسب و» ملا «تروصره رد 1
 ۳لاطسوت ناریارد راب نیل وا یارب هک
 را هیامدوشیم یف رعم یناربا هعماجب ام

 رد ی ایمک نیا و تسا تن وما داب وای
 3 دان هیه هقب رط نبا ۲ اردو ٩۹۵۵ لاس تالوصحم دراد

 / هک «مایخ ربع یامقشع> مای
 از امرفیم هظحالم هرامش نیمه رد ارنآ
 اسب ملیف و تسا < نژی واتسب و ملییف نیل وا
 و هک ه رادمان «ءاک هاب یوجتس+ رد
 سهعب ملیف نیارد ار لدا لد « ینکاک
 رثل] دیدج و ادراد ناعما .تشاد دهاوخ
 از «دینک ریکتسد ار دزد» ما, كاعجیه
 1 .دوش هتخاس هقب رط نبااب



 ملیف ی هیهت

 دیآ یمهدرپ یور یملیف قیرطنیدب و ...
 یاهاداَجت

 زا لیعک رو
 ثا رد

 و ملیف

 دا رب انب تسا لماک ثح

 ناگدنناوخ ررکم

 نتوج و ميهديم حرش رخآ ات لوا ز
 هی البکشت و هدوب مدتشیب ملرق هیهت ها

 ر دوویلاه

 هیهت زرطهرامذ ییا زا «

 دوویلاه
 ره زا دراد دوج و اجئ آ رد

 می ادم ین وحخب

 ناب رهم

 و میهدیم رارگ لثم |
 و مک هب یدنج زا یب دامن هعلاطء تقدب ار تالاقع هللس ,دا هکذناک

 . دش دنهاوخ ققا و یلک ظاحل زا ماق ث» هیهت فک

 وب هجوتم دیاب اذهعم مياهداد رارق هژوس

 شی و مک دووییاد اب اید طا

 ارد وویلاه هکن ۲ اب

 ریاد رد یرادربعلیق ررط هک د
 تواق ایر یلوصا ظاحل زا اءا

 . دوشیم هتشاخن رب ز تالاقم هالس رد هک تب روطن امه

 و تسیک «هدننک هیت »
 ۱ ! تسیح شا هقیظ و ٩ ت 42

 كيب ناوتیم ار ملیق كب یلکر وطب

 یاهتت هاک ره - درک هیبشت یقیءوم هعط
 دارت دوخیاجرد مظنم روطب كنه] كي

 هدن ونش « دنسرب هدن وتش شوگب و دن ریک

 هجنانچروطتیمه .درک دهاوختذل ساسح

 ن من راتساد كي مطقم اجتتاو» هاب رخ ملیف راوت یور قو

 زا چاشابتكي «دنوش طبس یترم لعشب

 حل یملیفرک

 دنمرتهی|هدع یعام كيرشت رتارد هکار

 هجیتن نياب مینک هاگن تقدب دوتیم هیهت

 دوبدهاوخ یضارو داش نآ

 < هدیا» كيزا نآ لصا هک یسریم هداس
 هک تسا هدننک هیهت نیا و دوشم قتشه

 هتبلا و دهدیم لکش و الج و كئو نادب
 یارب فاتخم میاتصو اه رتهزا هارتیا رد

 هدننک هیهت . دنکیمهدافتسا شفدپب ندبسر

 یملیق نتخاس رکق راب لوا هک تسا یک
 ار ملیف هک تسوا مه و دسریم شزتس

 . دروایم دوجوب
 هجن انچای و دنک هیهت یملیف اصخشرکا

 رهرد دنک راک یکرزب ینابنک رظن رید
 تسواملیت یلصا قلاخ لاح

 یئاهزیچ ات دن وریم امتیب مدرم

 هنازورلغأشم زا یتدمار ابن] هک دننیب
 36 تااکزود یگدتز رص دود و

 ارروطذم نیا هک تشنيا هدنتک هیهت كي

 یاهللسم نیلوا ۰ دیامتاضر! نسحا وحتب

 دوشیمورب ور نآ اب هدننک هیپت كي هک

 دوخبراجت و لبخت تردق اب هک تستیا

 رد - دیاب هکاو یناتساد یعیامت شزرا
 هقیلل|فلتخم یچاشامت اه نویلیم لباقم
 هتلا و دنک كرد « دوش هداد شیانث

 یاهزادنا ات  رظن هطقن نیا زا

 ندیسریارب یوءاک ره . دوشیم دودح»
 تکشنیا ؛ دروخب تکش دوخ فنپپ

 یاپ هکلب تست یونعمم تکش كي اهن
 .تسا نایمزد لوپ اهنویلیم

 رد كنم و شکچ زاسهسجم كي

 رب لا اتورزا یقتمم بد هد ناف
 كنم ]كي :دنکیم هدافتسا هیلدا حلاع و

_ِِ 

 : وا راک

 كياما دربیم راکب اردوخ نف لوصا زام
 یاهرته زا هکیا رب هوالع هدننک هیپت

 اب شراک ورس ۰ دنکیم هدافتسا فلتخم
 .دشابیم زین رشب تاساحا و تاک اردا

 درادهدیقع فورعم یتاملیس و یکی

 لارنژ «رسفیپ دیاب هدننک هیپت

 عیسو شلیخت ِ 0 و

 و یهانتیال شرع « نینهآ شاهدارا
 دشاب دابزش ءاجش

 دوجو هدننک هیهتعون هس یلک روطعب
 دراد

 نکمم هک لق-تسم هدننک هیپت ؛ لوا

 رایتخا رد ینف نانکراک و هشیپرنه تسا
 ار مود قشرک۱ . دشاب هتشادنای هتشاد

 ار دوخ ناکش ٍ, رثه دیاب وا مينکرايتخا

 دازآ و تارتنکیب یاهتیترآ نایم زا
 یوبدوتساهک یتاسکز ااردوخراک لئاسوو

 . دنک باعغتنا ۰ دنهدیم هراجا زپجم

 اردوخ لقتسدحاو
 زهجم و كرزب یناپمک كي یتراجت رداکرد

 تردق

 هک تسب !هدننک هیپتمود

 و قربو ویدوتسا ظاحلزاو دهدیم رارق
 رسیه شیارب یتالسیپس هشیپ رتهو ادص
 و نانکشیپ رته «ناتساد باختنا تسا
 نکمم و تسوا دوخ اب ینف نانکراک
 یامهراد تارتنک نایم زا اراهنآ تسا
 تسد- رگید یاهویدوتسا اي ویدوتسا
 زاردنایلاس « لیمود.بلیسیس» .دروایب
 یداددارقنینچتن وماراب یناپک اب هک تسا
 راکتیا دوشیم هظحالم هک روطب و دراد

 مح حس نیف رط یارب
 مانب دنتسه یناگدنتک هیبت موم هتسد
 هیهت رظن تحت هک یدننک هیپت كکد>

 لیرادءون راوكج لثم یاهب رجتاب ناکدننک
 .دننکیمراک یراشر ود :كوت از

 دنشاب دادعتسا یاراد هتسدنیا رگا

 ؛ ناتساد هک دوشیم هداد هزاجا ابت اب
 اصخشار نانکیزاب و نادرک راک تسیرانس
 هیهتتاروتسد قبط هنرک و دنیانن باختنا
 هدننک «یپت الو هک ترزب هدتنک
 راک لوفشم ؛ دن وشیم هدیمات < یئارجا
 .دش دنهاوخ

 یاراد یناپمک كي تالوصحم نوج

 . تسا هتشاد

 اریانپ « دنتسه فلتعم عاوا

 یناسکنایذا زین ناکدننک

 "وا هتعررد مادک ره هک دن وش
 ,داشاب هدناسر توش

 وم ملیف هیهترد اهیضعب

 تالوصحم رد یخرب و مارد رد

 ۱ یاهتسد دنراد صصخ میظع

 و دنتسه تسیلاتر یاهدعو
 ۴9ت ییراج دنهاوخیم
 :ود ار هصمخم نردب یل و,عم

 هلاسکی راک همان رب

 كرزب هدننک هیت زا بک رم
  یلام نیرواشمو یناپک

 هدننک هیهت ره فیاظو سیم
 كچ وکی اهسن ارفنکر دو ددرک

 ت لا نیارد .دوشیم غالبا
 تصحم سیئر رظن ريز ح
 ااتخا تحت هک یناتسادرکاو دنک

 رددشاب شا ۳ بویاسم هصدیم

 ست

 نا دوخ هک یناکدنسیوت اب

 دنا هدراذک شرایتخا رد

 فرطز۱ ویرانس دعب و دوشیم

 .دن راد صصغت نآ زا یتمسق
 . دوش

 طقف هک دنتسهیاهدع
 تسد و دنسیونب جیپم و بلاج
 اقو هک تسنيا ناثصصخت
 ت ین تامازلا

 هیهت هدپعب لوا یابلر
 یاهژان وسرپو ناتساد یو

 وت ارتنک نانکی زاب نایمرددیاب و

 تقح یاهتحص مت

 ٩ دهد و یلصا لجبب

 هک) «یرنهریدمو و سال



 هدنب | یاهم 
 ار هک تی! زا

 5 هص نونک |
 رچمروتکیو> هبار

 ۱۹۳۰ لاصددرایکی روم. ٩۲ لاسردرابع ِك :
 هیبت تماصروطب و راووتنوم 3

 ردملوک و ریز دراذطر م
 تابآزا سابتقا ملف دن

 هدر تک رش یبهذم یاهناتساد 5 1

 تسا هدناسر
 ۱ ۳۴۰ ی رچ

 هطساوب هک مه رولبات ترب و

 تسا هتسناوت یخیرات یاهملیف یز

 تسا رارق « دنک ظفح ار هتشذگ ی تب

 د وج ؟ رش «یناملراش> ملیفرد یدو

 < ین اماراش» شقن رول اتترب ورملیف نب
 دهاوخ هدپعب ار هنارف فورعم

 ودردیزاب زاسپ لوراک نیت
 سوم > و « یرذ نیل وراک

 هباریرگید ملیف اعخا < یرش ن

 ک ابژووب ایس رک و ل 2 هک هدین اسر ناباپ

 نا رگید ناگشیپ رنه
 هی رثه «نیرادنمرآ ورد, زادنت رابعملن

 دوشیم هدیمان

 وتارسوسساموابژروب رازسشقت ردی
 تسایگتر ملیف نیانوک اراد كرد د لررد

 ملیفددیزابب عورش لوراک
 هدومن « یراب ودمادامو مانب یر

 نیدواب شفت
 ؛ نوراک یلسل هک تسا یدیدج

 رد ادلوا لر یوسنارف فو رعمیاب
 هژات هثب رثه نویمات سول راک دراد ن

 سقم

 ار وا لاقم لر تسا رارق زی ور

 یاپشفک » ملیف كبسب

 هنافایورزا نآ ناتساد

 <دورب لراش» رثا

 -اواراب ونوتیور -ع ۰در 2. دراودا ۰

 ماتب یدیدج ملبف رد زین كيوناتسا
 درکدنهاوخ تکر ش «نان زهار>

 رد ملیف نیا یسجراخ یاههنحح

 س)زکت یارحع و وکی <مرهش فارطا
 هد دهاوخ هیپ

 ایتیس ملاس هرابود نورب ولرم ۶
 تفگته دادرارت كي قباطو هدرک تمجارم

 «كربعور دنوگیز تشذک رسو ملیفود
 .درک دهاوخ تکرش

 وا یزایمه

 ملیف زا یضح رد اروایا زفاحور یاهگنه آ
 دی |هدبنشلاکی ز ومیاه

 نیرخآ سیکنیلتاک و درون نلک «
 کی درت او <« ینانایاپسوه و ملیت یاه هتحع

 یدورزا ملیفناتساد . دنناسر مامتایتسا

 الوز)لیعا یو ارق فو رعمهدنسب ون باتک
 تساهدشسابتقا «یشحونأسنا> مانب

 ۰ ورتم یناپکزا ؛ رجناورتلاو «
 كي ردناج؛ اببملک یناپک زا و تراوتس)نلا

۱  
 یتاپم رد

 رب یلاغوغ«دینس-لت و >ملبقود ینولک یرامژورویکیناد

 دوس رالدنویلیم هد ملیف نیا هک تساراودیمآ
 >د ت ) 1 1۱ رک 1 ۳ ۰

 دنواد تک رش نآ ردیب زار تی ویل یناد تسدربز و بوجم هثی واهود

 دونم هدهآشمی ناب ژ تیلاعف المذ تنوماراپ

 امتیسهراتس
 ۲ شرعار رملیترد ار کن رملبت رد !وودن ] ا:تس اهتف رپ

 هد ا.دهدتک رش «اب اب یچاح یاهارب 2 ۹ 3 ءاه)
 هما وجه تقیقحرد ونا طوب ره ۱1 ۳

 اب اب یجاحیاهارجام» رجن او
 دنکیم هیهت «تسیتر [دیال>
 |ءدنبآ

 تالوصحمز
 *تسانارب ابطوب رممهزاب هک ینابد ن

 4سزاهحیلح 2ناوعیم
 دشده | وخ هیچت یک نر

 روط هک دربمانار

 ملیفهب ینراو ناودارب یناپل ء
 دشده اوخهدادشب امن یدو زن هک «نالیطد

 مایفنیا لدا یاهلر تسا راودبما یلیخ
 پوتامنیس هقیرطب هکار یخیرات یگند
 نویراصهس رد بت ؛ هدش هتخأاس

 .دن واددپس زردنأاس حرجووب اماینیجرب و

 میدوبهدادربخ الیق هک ی روطنامه «

 یوبدوتسارد< «یورتنلهدیرادرب ملیف
 قبطتساهدشز اغ]مررپهشرد «اتیچ هنیچ

 هراتس ماتسدوی ان اسور> هلصا وربخ نی رخ آ
 سان رس كاژونلهشع رد ی/ایلاتیا یایز

 وا درمان سیرابلرود یون ارف هشیپ رنه

 ناردارب حرعب ملیف نیادنر
 یویدوتسا ثيورنراو

 ۱ اب
 دار لوایاهنر

 -.تسایلایلاج
 فورعم هدننک هیهت ؛ لاپ حرج »+

 یناپکر دنونک | ؛ یناتساد یملع یاهملین
 لوصحمكب تامدقم هیپت لوقشم تن وماراپ
 «ملاعرخست» هکد شابیم تظعاب و یکند

 ترفاسمودب اب وایلبق یاهملیف زا. درادمان
 «تارک نس كنجد و < هام هرکی

 رکذ درک

 داف نایک آبی یللاخ

 ۷ هحفص
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 سس

 او دم اج  صصم تجار تیم تم



 نادرات یاهملیف
 ناکدنناوخژا یدایژهدع یاضاقت ان

 هب مجار یبلاطم هتفه نیا رد زی زع

 می راکت یم 4 یتویم درم و
 دراد یاهجخب وات و یلک هبنج هتلا هک

 سرب او نازرات مسا هک یک نیلو
 «زوراب سیار داکداد تخادنا اپنابز
 نرقنیا لیا هاود هک وب یسیلگنا هدنسبوت
 قلخ رکغبناهک ان یکدنزرد تسکشزاسپ
 داتف انازرات

 یاه هتشوت و هدیتعرب انب نازرات
 هک سا یلکیهیوت درم ٍ«سیار راکدا»
 هنجلامیظع یاهن ومیم هلیسوب یک دوک رد
 هتفايب شرورب اقرقا یاهلگنج بلق رد

 صاخشااب هک تشنیا طقف شرک و تسا

 دنک هزرابمراوعمد] ناتسوپعایسو راکدب
 ارناژرات هیضت هک یمومع هدیقع فالخرپ

 دننکیم روصت هناتمحا و هناکچب رما كي

 نیا<زوراب سیار راکدا» یلصا دوصقم
 تمیبطنامادردناسن ارک | دن ایهقب هک هدوب
 شرورپ ودلوت دیدج ندمت دوبقزا حراخو

 و یوت یندب و وکین یتالخا یاراد دبی
 حالطصاب نیا و دوب دهاوخ ملاس یحور

 شیالآیب حور هکتسا «دیدج ندمتو

 یوسب دوخ بالجنم یالبال رد ار ناتا
 دن اشکیمیراکتشز و یدیلپ

 باتک نیلوا هک یعتوم تروصرهرد
 اب رب اغوغیردع دشرشتنم ندنلرد نازرات

 نامز نآ یرادربملیق یاهین ایمک هک درک
 نیا یئاشامت یاهارجامزایملیف هیبت رکغب

 زا لگنجرد نومیم لثم هک بیجع نا
 ءدنداتفا درپیم رکید هخاشب یا هخاش

 یرادربلیف یتاپک كي نآ بقاعتمو
 مان هب یملیف ۱۸۱۸ لا رد یئاکیرما
 مانب نارپت رد هک «اهنوسیم نازرات >

 ۸ هحفص

 شربسپ و نزاب (نا زراق)رک رابسکل

 دراد تاهج رسا رس رد
 هدش هداد شان < رینک ناژرات >

 تا

 لد < نلکنیلوملا » ملیف نیا رد

 زا درم نيا و درکیم یزاب ار نازرات
 هک تسا یصخش نیرت یوت؛لکیه ظاحل
 هدش باختنا نازرات لر یارب نولک ات

 ۱۹۲۱ لاس رد یتعی دعب لاس هب

 نجد گارتشاب < نازرات تشک زاب» ملیخ

 ۱۹۲۳ لاسردو دمآ هدرپ یورب «رالوب
 لر لایرس ملیف كي رد « رلت یسیمد و
 .درک اقیا اد نازرات

 هک دوب 4 سربب زمیج» تب ون سس

 رس > ملیفود ۱۹۲9 ۱٩۲ ع یاهلاسرد
 ار < نازرات یزابقثع و و < نازرات
 - دومن یزاب

 یا هنجل|میظع درم ۱٩۹۲۸ لاس رد

 كنارف» مانب درکیمراک اپکر یسردالبق هک
 «ردتقمنازرات »روپشم ملیف رد « لیرع

 «اوتهیلکاب نازرات» مانی نارهترد هک)
 دعب لاسو دیدرک رهاظ (دش هداد شیابن
 < یچراکش نازرات» مانی یرگید ملیفرد
 زا یملیف لاس ود یکیات .تسج تکرش

 قطان هاگتسد نوچ و دشت هیپت نازرات

 یناپکدوب هدش عارتخا نامز نیمهرد

 یاج » تکرش اب ریام نیودلک ورتم
 < یتومیمدرم «نازرات» ملیف «رلوسیو

 البق < رلوسیو یناچ » تخام ار
 ریظن یب ترهشودوب كيبملا یانش نامربق
 یزاب زا سب و تشاد بسانتم یلکیهو

 و نی رتف ورعم ردقون ملیفرد
 هرود نازرات ملیف نی رتپب

 و نازرات > ماتب قطان
 تسچ تک ش« شاهت وشعم
 تربش هکدوب ملیق نیمهو

 یناج یاربیاهرظتنم ریغ
 و دروآ تسدب رلوسیو
 ناگشیپ نه ف_یدررداروا
 ؛وبراک اترکلثملو!هجرد
 لبیک كرالک؛ یریب سالاو
 نیهرددادرا رقرریشامرت و

 ماتب یا هدننک هیه نادا
 یپ ردابترم «رسللو- >
 -ملیف زایتماهک دوبنیا
 تسدب ار نازرات یرادرب

 كيدشت قفوم نوچودر 7
 ملگنج ناطلس »مانب ملیف
 «بارک رتسوب » كارتشاب

 لایرس سپس و درک هیپت

 اس ۱۸ک «رلومیو یناج »
 درک ی میزابا ر نآ زرات

 :یاهنیمه كمک ابر < كابب ناژرات>
 ات ۱۹۳۳ لاسرد « كابی نازرات>
 ساز وراب سی ادراک دادوخ ۳۰
 > مانپ مایف ود و داد لیکشت

 هبلاو نازرات > و « دیدج

 3( سکی رب نامره ) كارتشا
 عیزوت یارب نوچ هکدرک هیبت
 مهب اردوخ یویدوتسا دش لاکشا

 ارزا یرادرب ملیف زایتماهراب ود

 ودلک ورتمهب ار نازرات یاه
 رلوسی ویناج ۰ درک داذگاو
 نازراترارف» ملیف رد ۱۳
  لاسرد سکوف یتاپیک و تسچ

 هاقتن| »ملیف و دی رخ ملیف كيیارب

 7 لر ملیفنیا رد هک درک هیهتار
 . تشادهدپم « سیروم نلک>

 :زاب ریز یاپملیف رد بیترت هب
 )۱٩۳۹( نازرات رپ

 اكروب وین ردنازرات-(۱۹: ۰)
 4 رسللوس» هرخالاب لاس نیارد
 .اتک ز ایتماو دیسر دوخ نیرید
 خ مزوراب سیارراکداد زا اد

 رب زیاهملیف (و .ك.را) یناپیک
 : درک هیهت «رلوسیدو یناج»

 ") اهتاملآ اب نازرات كنج
 7 -(۱۹6 ( )خم دنازرات



 ۱۹ ۱ اس 0
 سس اهتیسهراقس افاک

 نارهتب لق اس دنچ هکن اهج یئابیز ) وداکتس هکلم مس

 ... درک دهاوخ یزاب « حنردوز یاهلد » ملیف ردو هدش امنیس هداتس دوب هدم7
 اون. تسا هد* ناربت رد ناپکان

 ۳ ی
 نادری ادراو م |: دنب ردلتهردو هدش 2

 هتسد مدر« دین ادیم هع

 زا سپ

 ترفاسم رگی دروشک نیدنچ,نایب زا ج ورخ
 اجنآ ددودیسر روپ وبن هب هکنیااث درک

 جاوا توی اک سوررب یل کی رمآ هشیپ رثهاب واتاقالءو اشابع ۳ د
 لاس كيزاشی جاودزا نیا اما .دون ۱۳۳ ۲ ها رمر
 ۰ سلاحمو لفاحملقن منا یاراد اهن ۲ هکتیا ابو دیماجناین لوطب ۳ ٩ دددقآ موجب

 دندوب هدش 4 نیسن وفا » مانب یرتخد همانوور را
 رور ز

 مه تلع . درک كرت اووا توباک یورب زانطتیعل

 امشیسهراتس تشادلیماکسد ارف هک دوب نیا ۲
 هوبفلاخم ما نیا اب شرهوخ اما دوش
 هائوک ملیفراپچ رد یندم زاسپ اتسناررف

 تان رامخنانژ لر نویزپ و هل سوصخم

 یربخ وا

 نونکا هک « نیس وذل[» شرتخد واکس 1 یاژوش نشعآ وا

 دننکیم یگ دن ز مهاب زونهدیاشو تخادنا

 هیبث «ساهوک وه » 1 تم : «ساهوک هکنیا اتدرک یزاب 1 ۱ ۰
 یاادوتسرردار وای اکی رم آ تسدرب ژ هدننک

 كي ردیژاب یارب یدادرارقو دون تانالم

 نبا. درکدقمتم وآ اب یعابشجا مارد ملی ردار دوخ تاسقوا زا یتسف دبوکب

 اکسنارفو درادمان جن ردوزیاملددملیف یط رد هتبلاو تسا هدینارذگ دن رد

 هه رب شوداما تدنشنا می داذگب

 لتهرد نار-وت رد لب
 شدوخ هک رواعب و تشاد تماقا دش رد

 دهاوخ ار لوالر راکدب نز كی شقنرد تسا هدوب وا ها
 تقشاد نابز ۱۲ هب هک نیا اباکسنارف كروب ویتپاچ یکتنه تالجمزایع

 بوخاریسیاگنا ناب ز اذپعم دنکیم زی پاچ وازا سععدنچ

 كي شردامو یئایلاتیا شردپ تسی داب
 د]وتم یلیش رد 1-4, تساینوستارف نز

 یذدزب هک یجرخرپد دیدج ملیف
 دش دهاوخ هیهآ دوویل اهرد

 ۱ .لاسرد هک تسا هدرکمالعا تن وماراب یناپمک

 لسفال تکرش اب «مایخرمع یاهقشع» ملیف ۵۰

 دهاوخ هدرپیور قورعمو لوا هجرد هشیپ رثه شش
 لابخ «نیرد كنارف» ملیف نیا هدننک هیهت 1

 هةب یطب و یگنر تروصب ار «مایخردع یاهقشع» در

 ] تسا «پوکسامنیس» یعون هک «نژی واتسیوو دیدج

 ۱ هدشهتشون «نودنلیراب و طسوتملیف یویرانس .دزاسب
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 ] یددژا اد دوخ جایتحا درو« بلاطم واو تساهدش

 «ناخاشاب» ماتب یصخش یا هحفص ۲۰۰ تاقیقحت

 ۱۳۳ و ره هروطبو هدرو تسدب
 مر یوم یکدتز فارطارد مهزاب «ناخاشاب

 یناریافورعم رادمتسایسو مجنمو فوسلیف و

 دنکب یاهزات
 كي ۱۹۱ لاسرد مایخرمع لاح حرشب عجاد

 ملی 4 ۱۹۲۲لاس ردو یاهدرپراپچ هاتوک "ملیف
 تسدرد اهن زا یاهیبک چیه نونکا هکدش هیبت لماک
 معارفناریاردراکلئاسو هجانچ دراد ناکما .تسن

 ] تنم .دننک هیبت روباشین یلاوح رد ار ملیف دشاب
 «مایخ رعیاهیعع > ملیف هراب رد یرتدیدج رابخا
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 هو رامش



 نیرمدنم رتم و
 ِح

 نی ون وژب زا ی
 

 درش راک

 و یه
 دراد +

 یلازسب مپس هک ی الا

 یرنه تضهن تفرثی

 «اکیسدوی رو. ور

 یاپت

 ة ۱ :
 -دژد» «یکاو» یاپیلبف نادرک راع
 ژاهم .تسا «نالیمزدء جسم و م خر ود

 ایلات یاس رتهرد ؛مود یللسلا نیس
 ناشیاسارب هکدعآدوج وب یندبدج تضپن

 ناناخگتجر تاتو یکدنز تایقاو ند
 شاممزرطو هیحوورد مود یلللانیی ووس
 ویروتیو .دوب هدش راوتسا ایلاتبا مدرم

 یرنه تضهت نیا ناورشیپزا یکی اکیسد

 تاقبقحت نیجنا سیر« ودرووب رام .دوب

 اکیمد هرابرد ایلاتا یفارک و تاتیم

 منکک ارتعا مناوتیم تارجبو :دییسم

 یایلاتیایاتیم زک زه هدوبناکیسد رک! هک
 او نیربد ساسا دشبن قفوم تكنجزادم

 دنکیواذگدیاب ینیوت یاتیسو دزیرورت
 منانهیم مع یدنلب رس و راقتفا هبام هک

 سیتاسودو ینیلسوریاب اب اکیسد .دشا

 هدششریگن ابی رک هک یلاقتبا زااواتیسرته
 هب یاهزان یالج و كن رو دیشکن وریدو

 دناوتیم الاتا یامنیس كتبا .دیشخب نآ

 یاهروشک ماتزایرته تیحژا هک دنک اعدا

 شیپ اکیرما دیاشابو یناپورا
 شیامت هفرح درادیناوج لتارا زا بس

 رتات رد هک یهاتوکتدم زا یپو دش
 ترهشدرک ی زاب ودن اوخ زا وآ مرولب اتیاه
 ینسدرب زهشی رته و درو تسدب یریظن یب

 ۰ دب درک یفیمم

 «تسارت

 تصرف تق و ره نوتک
 ی اه راهش رد زاب هتک

 ب رفع هک هرییگسیع هم
 میابشیت نا وت یم ابن

 یلیخ ؟درفو
 لوس ام زیپ ول

 <۱ لیقیاقآ ریغب حبص»و

 الاتاوووباس تک ر ش

 دات ار

 «تساربد

 قاقتاب «صساتشات متاخو و

 هیاوب لراگ ووب راد لیاد

 های ور

 ربخ اریخا هکب روطب
 زا کاپ ایوک + هسریم
 وا رق زین یتاکب رمآ ی اهبناک
 یراجلاسرد هک هتسب یداد
 و هیچ کی رغآر د ملبفكی
 اعیسدوب وونب و .دنک ,یتاد رکر اچ

 ۱۹۰ ٩ لاسهسی وژمقه رد
 هما ایئدب «اروس» هبصت رد

 ودب هرم بوم شر دأم وودب دن ژ رف نیموس و

 ۰ هوبدنمواکایلاتبا كیاب» رد وروتبو
 هداوناخ « ویووتب و هلوت زا

 درک ناعم لق یتارولن رهش هب کیس

 ۰ دش هی یاهراک دراو ویروتیو ردپ و
 دراو یکلاس تسی لئاوا رد ویروتبو

 تساوعتیمو دب درک یناک رژاب یاه نابرج
 رداما دروآ تسدب یلفش یتلود هاگتسدرد

 هشیپ رته هکش یاقق رزایکباب تاقوا نیمه
 و واقبوشت رثاردو دشورب ور دوب رتاتت
 اینا لارناخ هتسد دراو شردپتباضر

 فالخ رب ویروتیو . دبدرک < اوول وابات
 یس.دنتشکبملوا یاهلریبرد هک شیاقفر
 دریگب هدهح ارودهجرد یاهشق درکبم
 تساب یرتشیی هب رجتءارنب از تشادمدیتع و
 درو دهاوخ

 نیلوا رد ۱۹۳۱ لاسرد ویروتیو
 ملیف نیا نادرک راک دبدرک رهاظ دوخملیف
 وبروتبو. دوب فورمم < ینی رماک وب رام»

 یاب یپایپ هکر گیدملیق دنچومایف نیااب
 یلایلاتب ناگشیپ رثه نی رشب وبحم فصودد رک
 ملیف ینادرگ راک ۱۹۳۸ لاسردو دمآ رد

 وتف رگ هدهمب ار«خرس لک اپچوتسید
 ماجنا امپمراک نیا یبوخب نیدقنم هدیقب
 -وازرتا زادنت رابعوا یدسیاپملیف . داد

 و < سلجم رد یدلای راک > ۰ « یدرب
 ۰ «ورزانلادک امد

 اهیلیفرد یهاک وب رونی و هرودنیارد
 نادرگ راک تاقوا یخرب و درکیم تکرش

 زد اد لوا لوک یتاهسبفزایکی . دشیم

 ۱ 6۰ تساروص یوفام ۰ ملیف
 وا «بافو مور» مله

 رو قو هک شیم بوصم یرگبد
 اب و ساسح ملعم هكي

 ۰ عرکیم
 یلیخ ادرف> ملیق رء

 روو درک را رکت او ملمم شغن
 او یلاهتلاخ» زین ملیف ینادرک

 | سا ریه یلیخ اد فو

 یاهثتنا یب تروش اما

 3و»ملیف هکدش م ورغ یمتوم
 ۱و رازس > .درک ینادرکر کار

 .ووب هتشون ار ملیف نیا یوبراتس
 دسلروهسانز ور یئامتبس دقنم
 |هداسناتساد هخ رچ ود دزدو

 نابناخ یب مدرم راب ملا
 :امت <..گنج زا دسب یاهلاس رد
 ۶1 اکیرمآ رد ار مهخرچود

 ناروحلسو یسایس

 نبا ود هک لیلد نياب طقف
 ۷ یلو " تسا هدش ریدقت

 *تشون یلالیسم فورمم دقنم

 وتو هک یملیف نیموس
 روس درک ی نادرک راک
 ۱ ارنآ یوب راتسهک تشاد

 نیارد ۰ دوب هتشون
 نم هعماچ كشخ دوبت

 از فرط)ا زاب
  افم یداچ زاوج
 ۲» لاوپتسف لرا هزپاچ
 و , هچن |ص وصخم
 + یللملانیب نی دفنم

 رد هزجمم»
 وا ارنآ اهیضمب هک

 هرک هیت < رلک رد
 اد ناعت زنا نیااب اکیسد
 رهام هژادنا هچان

 3 بریجش



 ایت لاس هرس رژ تسسن زا : هزو

 طعقف ورسنم یمیدق ن ۳
 زونهتسا هتساوت 4 1
 دنک ظدح اودوخ هنع حر

 4 دوب لاس هسو
 ردو درک یم راک رام

 شاهنا رهام یزاب هلسا وب
 دو ویلاع ناصاس

 هورک ظفح ارد وخ
 و د وب هد

 اما تس

 هملاخ و رتم ینابیک اب داد زار
 تفگ كرت اد ینابمک

 دسب وئیم«راب نیار
 شلیبموتاراوس هتسهآ «

 ناب رد.د رک وبع یناپک هزادردز
 كرالک و درک یهان و مالس یوعم

 دنک هاگن ارشرس تشپ هکنبا نود
 زا لاس هس و تسیب و تان كرن ِ ر وب دو

 تشار یلامنیس یاه هرود نب»

 رهزا شب وا تدم نیا رد ۳
 دوس ورتم ینا

 مک رثاد رب اعنب وگو رم ن

 ادنوم « زاتس
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۳ 
 ۸ له من 4 دوغ ی عروس هو ۸ ناب 9 سس

 هاو و مگ و را رز ۰ ته دو رث رم قاه وب 4 ج۰ ۳ ِ  کف  ۱
 ۲ شیخ .ملیف چرف ید یذ ۸ ٩ , ۳" وس راه دوجر می وش ی ره وازژا منش م ربا س زا ز هان نیو < 7 ۰ هس و ] 

 رافو ر هاتناناع ی وب نه تن و و مد رک شب وا شنار نا شن ( راک یاب تی < وه رشاسهل زاوو عراخ ویدوتسا زا هکیزور 1 ۳۹ 1 9:5۲ ٩ هیناوم کین رب هس رو و شل وا هک هو ۸ مه آیا میم یکم و ام منناچوه رب «ژاد انامهب < وبعاث ومچ
 2 ۶ تا راک وا هک اک زافح ین. دید رف اب رب 4 ِ ۳ 2 رب » 4 ها ۸ رج و رخ راهتفاب راشج < ودان ها رب

 راضتفالاسیعر اما مارآ و تکاس واپسب یاع رب ۶ وج .نایلا هش هلوتم وبه واسا)ا وا جوروخ .هن هادن ثس» وا اب میاسعوا تلابارف مفاد زی# رهش رد ۱ مکارم : دوبءد رک سوکح اهن آ رب یامتم یاهلاس ٩ ۰ ٩ لاسهب و ون لا رو ۳"
 زا یا هاش و هوب هجوت لباف و زبمآ ۹

 بوصم طاشن رپ و ایز هرودهلب تشذک

 ءاهپزا زواصنم هک یهرم قپ رطنبد
 یژاب ناهچ یاب امک ن رنک زب یا رب _ملیغ
 یاءداس وهتادخ رکش هکسپا نودب هود رک

 تفگ گل رت اردوخ راک لصم ۰ هپآ لمح واز
 نی رثروهشم ناوتیم نحب ار ل

 تسیلر» یاسمن یاهلاس یر رامکب ناپج دم هلپ رته نی رتب وبجم و
 و ثشا» رارف اکپ رما اس لوپ ناک رانس
 مه طول 4 هتنرداپ ربا واملیف نب رثپب

 هروآ

 ٩۰۳ لامرد هکتبا# هش یتیم ینطعم
 لیع نی رغآ» شان ره
 و وب هحب هسب روا یزاپ هک ووی راب لب ول
 ی رس بام ,نیپهقگ و رفع یناپماپ اد یو
 نونگا را کهن زهیفب . هچهت رد و درک
 هنسآ و برمآ یفامنیم خیرال هزج

 هطساو ۱٩۳ لاسر» بوک ار الک ,تسا

 » زلاب «فاقا نافا ییش»> ملیف ره یزاپ
 زجسپنآ دا و ثف رگ ار راکسا یلامنپم
 همآ ردهویلاه راد هپآ ناکر انس

 تنگه رغارو و رم ین ابمگ یت# و لیپگ كرالک
 اتیسر# رگبد ه راد لایخ هک .هننفگبهبغ

 ٩ ۷ هتنصرد «بغ

 * وبناک مد لر زا یجوهم هتحص رد یا رگ و لب هل رالک « زر دراطاوا

 ۱۳ت تا
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 لاسناگ راتسنب رتب وبحم

 سس

 نی ره وب>حم « ور ومنیلد رم

 لاس نیم راهچ ویس
 زایکی هک «یلیوتف> یئامثیس هلجم

 یئامنیس تالجم نیرتژاریت رپ و نی رتسیدق

 یصب ۱۹۳۰ لاس زا دورم رامشب کی رما

 لحارم زونه امنیس تمنص هک نامزت زا

 تفرشیپیارب درکیم ریس ار دوخ هیلوا

 لاس ره هک تف رک میمصت نیس رنهقیوشت و

 هک اپملیف و ناگشیپ رثه نیرتب وبحم هب
 یالطهزئاچ دن وشیم باختت | مدرسعار[ اب

 دیامنءادها ار «یلیوتف> هلجم سوصعم

 زور زا لاس ره نونکات نامزت"۲ زا و
 تبسنارمدرمرظن هام هس ات تواءام لوا

 ولاس نزو درع هشیپ رثه نیرتب وبحم هب

 هاملوا هتفهرد و دهاوخیم ملیف نی رتپب
 زااوج نیا یهوکشاب مسارم یط ردیرام

 نویلیم میظلت وهیهن اما دنکیم ادها ار

 تسین یناسآ راک نادنچ فلتخمیماسا اه

 هسو»+هدهمب راک نیا روظنم نیا یارب و

 لوحم «پولاگ ح رج» یریکرامآ فررعم
 ددرگیم

 طقف وهدوبا یرنه زناوج نیا هتبلا

 یملاس هشیپ رنه تی ویحم رظن هطعق زا

 مسارع یطردسرام ۸زور رد لاسمادشاب

 رهش لاتسیرک یامنیس رد یهوکش اب

 زا یدایز هدع لب اقمرد« زلیهیلرویی>
 زلاوجنی ایت املیس هنج رب یاهتیسخش زا

 ی )

 ست

 ماقعب هک تسیا هبترم نیلوا نیایلو تسا
 2۶ هتشذک لاسرد دل نااذا تساهدیسر هشیب رنه

 4 یل ات و جیلغ» و « نیش»

 تساهتسناوت ملیف ودنیمهاب طقف
 ملیف

 تساهد رک یزاب

 لاسملیف نی ردهب
 هتشذک لاس رد هک ملیف اهدص نایمزا

 هبت رمتسناوت 4 تیدباهب اجنیا زا ملیف

 ۰دروایب تسدب مدرم رظن هطقن زا ار لاس
 لسدب نونک ات ملیفنبا هک یزتاوج دادم

 ۱ تسا هدوب هقباسیب اکیرمآ یامنیسخیراترد

 :]هتشاد شورف رالدنویلیم۱ ۲ نولک اناکی رمآ

 رگید ناگشیپ رنه

 دمب یاه هبت رمرد هکب رگید ناگشیپ
 دو دراچیر » : زا دندوب ترابع

 تاس ناب ایخ رد یرب بیج» یسیلپملیفیارب

 5 ملیفدنچ هتشذک لاسرد یوزا هکنیادوجو ابو

 مان

 هک تسیملیف نی رتمب < نی

 بوبحم ناکشیپ رنه

 یلاکیرمآ هراتس

 4در ومتلب رمو هذوخام ءارآ هجیتن رد

 باختن | لاسنز هشیپ رثه نیرتب وبحمناونعب

 -دنن اوخ:؟ ر وطن اه ورن وم نیلی رمدی درک

 تسین شیب ینامز تدم دنن ادیم زی زع ناک
 زا دس یلو هدیدرک ایئیس دراو هک

 دوب هتسناوتت یک نونک ات < ولراهنیج»

 دررآ تسدب ارب و هننر تسد زا ترپش

 رد ملیف ود زاشیپ و رن ومنیلب رمزا
 ترابع اپملیف نیا دندادن ناشن هتشذگ لا

 حیجرت ار اهیئالطوم نایاق[> زادندوب

 هنوگچ > پوکساءنیس ملیف و < دنهدیم

 4۲ درک جاودزا رنویلیم كي ابناوتیم
 نیلیرم هراب رد < یلیوتف > هلجم

 تسیا هشیپ رنه اهنتیو هکدسیونیم ورنوم
 ادن دنمقالعو|هب نان ز مه و نادرم مه هک

 اکی رما لاب سیپ نامرهقاب شیپ هامدنچیو

 زین نونسک امه اذپعم یلو درک حاودزا

 ناهجرسارسزا همان نویلیم كي یهام
 هب هک هدش اضاقت اپنآرد هک دسریم وا هب

 تروصتیا ریغ رد و دیآرد ان آجاودزا

 !.دریذب ارت ان [كاپ «قدع» تنکممرکا

 بوبحمناونع تن اوت «دل نا >نادرمنایمز |

 یددروایبتسدب اردرم ناگشیپ رثه نیرت

 دوویلاه رد اهلاس ورن ومنیلیرم سکعرب



 ۱ و۶
 ۳ لاو

 نا
 اگر

 امش 7

 دش تعاب

 دروای تسدب بوبحم ناک

 نی رت راک رب ز
 رارتموسهبا رمرد زین

 رد «سوب رتیمید» شان رد یزاب یا
 یا هنحصرد اصوصمضم دند وب هد رک

 یتخب دب یاهزادن اب دنب اهم بواصار م

 تعاب هک دنکی«مسجمیلاع دوخ هنایترد 3

 یمداک ۲ فرطزاهکنیا دوجو اب

 رسا هزباج تفایردب فوم

 تشاد رارت مراپچ هبترم رد دروم
 ۱۷ هدامش

 یی و
 یلام

 هشيپ رنه نیرتب وبحم لبق لاس رد هک ل یک هراوه
 وا زا درک زارحا ار مجنپ ماقم لاسما دو هدبدرک را

 و سوبب ارم ؛ تیک :یاپمانب 3
 « سویارم تیک ملیف دندادن اشن

 ملیف ود هتش

 رر دج دن

 یاهملیف نی رتهب زا یکب هکنارب هوالع
 یو هکت سیبلبف نیرتهب تسا لاکیزوم
 تساهدرک یزاب نونک ات

 : زادندوبترایع نز ناکشیپ رثه اما و
 ساقرهشیپ رنه نوراک

 هشيپ ره كيهکنیا دوجواب یو. یون ارف
 تسین لاس دنچ زا شیب و تسا یجراخ
 بیقررگا اذپعمد ربیمرس دووبلاهرد هک

 قلم, ییلپيم هال امیتفس رس و یوق
 دادعت ودوب دصرددص و | یل وا سناشتشادن
 كي طقن دوب هدروآ تسدبوا هک ی نارآ
 زا تشادورن وم نیلپ رماب ی زج فالتخا

 یلاعملیفطقن هتشذک لاسرد نوراک یلسا
 یسب لابقتسا دنداد شیامت ار <یلیل»
 لمهب هتشذگ لاسرد ملیف نیا زاهک یریظن
 . دوب هقباسیب ابیرقت دمآ

 شیب رنه سن ومیس نیج
 ژارحا ار موسماقم تسئاوت زین یسیلگنا
 رد«ایلف وا» لد رد یژابابوا مان دیامت
 تعاب و دانفااپن اب زرسرب «تاماه» ملیف
 کی رما یدادریملیف یاه هناخراک هک دش
 رد نونکایو دنروایب لیعب توعدوا زا
 تساراداریدنمجراماقم یئاکی رمایاپملین
 یاهسماب وا زا ملیف هس هتشذک لاس رد
 هدازهاش > و < هشیپ رنه » ۰ «هقرخ)

 ۱هحفو حس سس 8 هد

 7 یلاکب رمآ 2 رته نیرتب وبحم «دل نلا»

 نیج > دنتشاذگ شیامن شرسب «ناوج

 ملیفرد شیژاب رطاخب مدرم هک < سومی
 دن اهدرک باغتنا اروا «ناوح هدا رهاش»

 تبازیلاهکلم یکدوکش قن ردملیف نیا رد
 .دوشیم رهاظ لوا

 و بوبحم هشیپرنه یدیسید9ف
 هطسا وب لبق لاسهکنیا دوج و اب ناوخهزا و آ
 ردرگید هکدوب هدرک مالعا تلاسک هضراع
 ۱ مدرم اذپعم درک دهاوخن تک رش اپمایف
 سرو دزا هتشذگ لاسرددن درک باغتن | ار وا

 ناش اد «نیج یتیمالک> مایف طقف ید
 دنا هدید ار ملیف نیا هکیاهنآ و دنداد
 سیرودراکها* ملیف نيا « دن راد هدیقع

 .دشابیم ید

 ندوبپه یدذآ

 یزاب اب طقف هکی کی ژلب راک هزات هشپ رنه
 هژئاجهکیارب هوالعتسناوت ملیف كي رد
 زیئاو مجنب ماقم دیامن تفایود اراکسا

 دروای تسدب بوبحم ناگشیپ رنه نایمرد
 درادمان 4 یم ور یلیطعت » ملیف نیا

 هدا زهاش كي لررد ملیف نیارد یردواو
 .دوشیم رهاظ یرارف

 ۱ ید یاهملیف
 ءارآ یاراد هکلیرکبد یاپملیف

 ۷۱ هعنصرد هیقب



 دو میح د میحرلا دبعیاق ۲
 فورعم ناگشیپرثه لاححرش - +

 ناگشیپ رثه- ۲ دوشیم هتشون زین یرصم

 -نددرک و رویه نوجاشرظن درومملیف
 ؛۱یل]ریاملیق نیرتهب - ۳ .دنتنهیرکم
 لر نمورتور - 4 ۰ منک شرع هچٌافاو
 < هتلک > ملیف رد ۱رتاکسافلدت ارلب اقم
 . تقادنتپم

 هدا زتعیرش مظاک یاقآ
 دب زاد لیم امش هک میتقوشوخ رایب

 هکر وطن امهاما دیئامت تمدخ یناریارثیب

 اد یسیوت وی رانس نق دیاهتشون ناتدوخ
 ارنف نیا لوا نیارب انب ۰ دین ادیمنتسرد
 اب قیاطم ار دوخ سیپ سبس دی ریگبدای
 نی رتپب نی امنکیمنامگ . دیسبونب نآ لوصا
 4 تکاماز

 (زیربآ) دوب مشاه هزمحیاقآ
 هب عجار هقباسم زجب اش یاهاضاقت

 رارقامهجوتدروم ؛ ناکدنن اوخیفا رگ وی
 تساهتفرک

 لابقا تردقیاذآ
 دیناوتیم ندش هنوب۲ یارب - »

 ۰ دییامرف هعجارم هلجم رثفدب امیقتسم
 یسایخ ناشیا یکداوناخ مان - ۲

 دودن ادیاقآ سردآ -۳ تسا «یرسد

 ناکدننک هیهت العف -(تسا باقعوی دوتسا
 دن ]هدن امردیلومعم یاه ملین رد یناریا

 !یدعب هسوپوکس ابثیس هب دسر هچ
 هدادمیه ارب (نامحر یاقآ

 ردیهاگهاگ طقن یشوا لکیام - +

 سکنب رفسالک ود- ۲ ۰ دنکیم یژاب اپملین
 هدرک یریگ هرانک امنیس راک اتسا یتدممه

 شوهشیامزآنامهنامدوصتم -۳ ۰ تسا
 تسا هدوب ابش

 یدادغب .م یاقآ
 یف رععیفاک هزادن اب ینکاکزمیج- ۱

 مه اددا «عادوهسوبدملیف و تسا هدش
 نسیدوسیولیرسجزا -۲ دیاهدید دال"

 دراد دوشک نیاپ یدنچ یاهملین نیترام
 تداعنآ هدننک دراو یامنیس نوچیلو هدش

 زادهدن اشندوخ عق ومردارشب اپلیفدر ادن
 .تساهدرک یراد دوخ اهنآ شیابن

 (دهشم) یتالک (زریم یاقآ
 و ميدادرکشت رایبب ایشفطل زا "

 دهاوخ دبشم هب رتدوز دمینم

 دیسر

 امهک سب نیمه لوا هرامش ژاریت زا
 دومنقیو*:راک هماداب ار

 ناک رت هلاحو دیاقآ
 راک رخآات دیتهرشاح هکنيا زا

 دوخب رایسب دیئاءرفب یرادف رطام هلجمزا
 و ا.ش رطاخب هک ميراوديما و ميلابيم
 زور ره ار هلجم ناکدناوخ ریاس

 .مینک رتهب
 یهیکح نودیرف یاقآ

 هعکلم و دواد ترضح»> ملیف -۱

 لب اقم رد دی ابو ناریاب دو ریست نامک «اس

 توکسزجامش تاداهنشیپو تالاوتس هیقب

 : میرادن یاهراچ

 هداتسنیسح یاقآ
 ناخ دمحم اقآملیف یرادربلیف -۱

 زالسبق مینک یمن روصت و هدشن مامت زونه
 دوش هدداذک شیامن شرسب زیئاپلئاوا
 وردوخیاهوبدوتسا نیازا یریگولج ۲

 سیئاتهزاجا هکتسا یناسک هدپعب زین
 دنهدیم ارث[

 (زیربآ)دنمدرین . ع یاقآ
 لیکشتنارهترد ویدوتسا ۳ نونک ات

 تسیلهدنی ]یاس ههراهشزا یکی رد هک هتفای
 .درک میهاوخ رشتنم اراپن ]لماک

 یریماق[ فسوب یاقآ
 هلچمنامهردرچیمروتکی و لاح حرش

 .دوب هدش پاچ البق
 ردب ناترسزا زینار دوویلاه نتفررکف

 (تشد) وجادخ یلعیاقآ
 یگشیپ رثه نف دیناوتب هکنبا یارب

 هدنیآ یلیصعتلاس لوازادیاب دیزومایی ار
 و هدرک یس ونمان یکشیپ رله ناتسرنهرد
 اشزامهیلوپتب اب نیازا.دب وشراک لوفشم
 . درک دنهاوخن تفایرد

 زیگ دو یدو:یاقآ
 هاپتشاب دوخ تواضت رد هنافساتم

 هک میدوب هدرکن يئاهدا نانچام دیاهتفر
 هکمه الخاملم . میریيگب یاهچیت نبنچ
 ملاع ریهاشم زا مه اپسکع نآ. میتسی
 ! دیراد یمقوت هچرکید « تسامنیس

 ؛یدویهاشنیهم ناگ زیشود

 اب ردیرب < نسوس «یدوب «یرهم

 0 ناربا ء یدهاز ی رهم « یگی

 فدن اریا نیهم « ینالیمهژینم
 هل ادبع نایاق [ و ولرگنک نيدرپ
 ۱« هللارصن « نودب رف « دمحا
 1 ۱۱ ینیما سوریسو

 مان نیا هک دیتش ادن ار یک رگید

 اقت میروبجمنیادوج واب !:دنک اضما
 « میهد ماجنا تبون هب ارامش

 رگناوت كنشوهیاق ۲
 هرس یسراپپ هک ابش همانزا

 اچ میدرب تذلرایسب دوب هدش

 [ندرک نیگنروین اری|ناگشیپ رثه
 .تفرگ دهاوخ ماجن |یدوزب

 نیدعرخ.س . عیاقآ
 ارث هحوجیببامش تاداقتا زا

 ۰ میدرک مههدافتساراپسب

 .۵ . پ یاقآ

1 

 !ایدارمدو یلعناب رق یاقآ
۱ 9 ۳ 

 ۵هقح - ۲ تسا یدادربلیف قیتد و
 ۳ تشون میهاوخ مه ار یئاینیس
 ارهت ردپوکس امنیس ملیف شیامن
 امنخاس زونههک یسیساتا ادیدج

 ۰ دژداد ماجنا یتامادقا هدیسرن
 یدد زا نوچ اهیناربا ام یاهراک

 دندرک رطنف راک طسو دوبن
 "مه روشناد نیسح یاقآ لاح
 ۱ . .تساهدش پاچ لوا



 سع ناگشیپرنه یفرعم
۴ 

 تیالب تآ
 زایکی رد ۱۲۸ لاسرد تیالب نآ

 ردامویسیلگن اردپ كي زا كروب وین مباوت
 . دمآ ایندب یدتلربا

 شرداموردپ هکدوبن شیب یکدوک وا

 تكرزب ار وا شردام و دندشادج مه زا

 دوبن

 ندناوخژاوآ یگلاسجنب زا تیالبنآ
 ندناوخ زاوآ مقومردو دون عور# ار

 كروبوب سرادمرد زین ار دوخ تالیصحت

 . دوب هدرک ع ورش

 فرص ار دوخ تقورتشیب «نآد

 هسردم رد ویدار كينکت و ماردو ستر
 |رب | هتسدکیبدعب ۰ دون 4 نت راب یاودن

 دن اوخزاو ] اهن ]یارب لصف هس و دشقحلم
 لدیارب اروادنهدب یشیامندنتساوخ یتفد

 شیامننآ ردودن درک باعتن | شی امن نآ مهم
 ۰ ساک ول لپ نوچ یناگشیپرنه اب دا

۱ 

 وتساب تلاب هراتس

 ۵ هرامش

۱ 

 أ 1! دوریم وید

 نیلف لورا
 دوب بلط ارجام یکچوک زا لرا

 هیلاحرددرکیم ربرف هسردم زا بلغا و
 وا تشادن لاستشه زا شیب مقوم نآ
 لاسردهکدشابیم یدنل ربا هداوناخ كيزا

 نوچدش دلوتم یناساتهرب زجرد

 وا اذپل دوب ترفاس«] رد مئاد شردپ
 ماجن|فلتخمسرادمرد ار دوخ تالیصحت
 رکف هبآ الا عقوم نآ رد تسا هداد

 انش هی "یطرفمهقالعو دون ندش هشیپ رثه
 تشادفلتغم یاهشزرو هصالخو سک وب و
 میت هاضعا [زا یکی وا ۱۹۲۷ لاس ردو
 مادرتسما كييمل !تاقب اسمرد سیلگن | سک و ب
 .دوب

 باختنا یفلثخم یاهلغش نیلف لورا

 دمای ششوخ ابن ] مادکچیهژایلودومت
 ساسحاتف ریمهاریتت ونابایخ رد زورکی ۱

 تساهدرک |دیپ هقالع یکدنسیونب هک درک
 فلتخم یابناتساد نتشولب عورش اذهل |

 . دومنیزاب هریغ و نوتاو لیسول

 یودوربیاهرت آتردهامهدزاب «نآ »
 زا یکی شیامت بش نیرخآرد و درک یزاب
 یتارتنک ودید اروا دوویلاه نان ادرک راک

 هکد ون یژابملیفدنچرد<نآ» تسب وا اب
 لاسروینوی ویدوتسا اراه ملیف نیا مامت
 ار وا رنراو هناخراکدعب . دوب هتشادرب

 ردهکد ومت ضرق < ردامكي یراک ۶-۱ > ملیفیارب

 یزاب اردروقارگ نوج رتخدلد ملیف نآ
 . دی امن

 اروا دادعتسا هکد وب ملیف نی ارد

 نایاپ ژادعب ودن دیمپف مارد یاهمایف یارب
 و داد خروا یارب یدمآ شیپ مایف نیا

 هناغضب رم رد هام تفه و تسکش شتشب

 .دیباوخ
 تشکز اب لاسروین وب یویدوتساب دعب

 «نزكيءاقتنا» دنن ام یدابژیاهملیث ردو
 سبس ودرک تک ر ش «لگنچ فراعت ]2 و
 یملیف رد یزاب یارب اروا ورتم یامک

 .دومن س رق

 یلیخ ساک ول لپهب « تیالب نآو
 هشيپ رنهنبستپب ادواو دراد هدیقعونامی | ۱

 یزابهرت ًاترداروا زین ساکو لپ ودن ادم
 نان ادرکراک ودرک شروپشمودادر ارقدوخ
 نبرخآ . دنتیداد رارق وا اب دوویلام
 تک شاب هک دوادمان «یرامزور> واملیف
 یزاب «سامالودنان رفو و «لیکدراوهد
 .تحا هقرک

 یاه همازورب ار دوخ یاه هتشون ودون
 هتشوندن درکیم پاچ اهن[ و دادیم ین دیس
 وازاودش مقاودنسپ دروم یلیخو| یاه

 دوشیاهنتساد هک دندوب هدرک شهاوخ
 نیااتدرک یگدنسونیتدم دهد همادا ار

 رفنک, تکر ش اب ودونت ممج یلوپ هک
 مه اب هک دندیرخ یکچوک یتشک رگید
 دنب امن شدرگار ایلارتسافارطا ریازج
 وجتسجلاکب زادعب ایلارتسارد نیلف لدرا
 كيب ارنآ و دومن فثک ار یئالط ندعم
 هلصوح شدوخ نوچ تخورف یئایلارتسا
 هار نیازاو تشادن ارنآ یرادربهرهب

 یتشکه داب ودو دروآ كنچب یدابز تورث
 .دیرخ دوخ یارب یکچوک

 یدادربملیفیاپبن امت زا یکی یزور
 اه نآ ابهکدومن شهاوخ وازا ایلارتسا
 دروخو دزب ار اههشیب رثهو هدومن یراکمه
 .دوب سکوب نامربق وانوچ دزاسانشآ
 یاه رتات ردوتفر ناتسلکناب نآ ژادعب
 رایسهر هک نیا ات دومنیم یزاب اجنآ
 . دشدوویلاه

 تسپ یدادزارق رنراوهناخراک ابدعب
 یزاب وتسیرک تن وم رد تیانچ ملیف ددو
 نیهاش «دالب ناتیپاک یاپماینرد دعب و دون
 -شوخناکر انس زا رکشت ؛نلتنجمیج؛ای رد
 . درک ت کر شرگبد ملرف دنچو امش تغب

 < لت مایلب و تش ذکر س» وا مایف نی رخآ
 . دشابیم

 حاودزا اتیماد یلیلاب البق لورا

 یدنچ ژا دعب و دراد رس كي وازاو هدوبن

 نوتگتپداار وتاب دعبو داد قالط اروا
 ودراد مه وازا رتخدود هکد ون جاددرا

 رویا و سی رتاباینونک اودادقالط زین اروا
 اقا .دنکیم یک نز

 س-9۵ هحفص
 فا



 ین امتیسناتساد

 ۱ راگابن
 | تن روج ) نلاک فزوج (ییمولزور) ورث ومنیاب رم : ناتکب زاب

۰۷۱۸6۸0۸ 
 ۱۹۵۴ لاسلوصحم (رلتاک یر) زهادآ یزیک (رلت کیلو ) زرتیی ی (سیمول

 یگنر - متسب نرق سک وف ینامک

 تاچ وک هبلکدنچ نآ ءرجتیزا
 مشچاراک این یاهراثپ۲ تمظعاب و یتدید

 دوش دنچكي تآتارد درک یم هریخار
 دعب و دن درک یم اهر اوهرد هتادبتیب ار

 دنتسورپ یممهب ریذپان فلخت مکح كي لابتدب

 دئدشیم ربزارساس]دعر یئادصاپ

 وحرد هک یکچ وک یاههبلک

 دوب روهشم < حزق و سوت» یاههلک هب ۱
 هشوک راپچزا دن امیمن یلاخ تقوجبه ۱ ۹ ۱ 1 ُ

 قارسه ۰ نیرفاسم ناپج ۱ ۱ ۱ 1

 نیاهب قای ع ون همه وناوج ۱

 دن درو ًایمیوراکی رمآ واداناک ز رمز !هشوک

 هدرک یندیداراک |

 +- ناوجرهوشو نز نیا جاودزاز ۱

 رلتاک یر» هک یتک رش . تشذگ یم
 هقباهدوخنادنمراک نیب درک یمراک نآ رد

 هویاجوهدادبترتاا  ا اوا
 دوب هدش «یر» أ

 ید»نونک | ۱
 مزاع جی رفت دصقب وهتف رگ ارشرسهتسد ۱

 دن دوب هدش اه راشب ۲
 ه رظن ٌهیلک و هبمودوم یاهبلک ز ۱

 دوب رکید یاه هبلکزا رتیندید اهراشب"آ ۱

۱ 

 هدروآ داب لوبنبااب

 زین اه «رلت
 هجوتمدعب یل ودننک هراجاار هبلک نب

 زاسیدندوب ددص رد کدو

 ! دورد
 د۱ هک دندش

 سیهولد
 زونم

 مانب یرهوث و نز هب هبلک نی

 تساهدشهدادهراجا 4

 «سیمولزور» اه هیلکكلام ... دمآ

 :هنسهآ درکاضاقت ناشبا

 هزات « حروج > شرهوش اریز
 , تسا هتفر

 مک «زدرد

 یت اساسا اب كب ره « یلپ> و «یر» رخ آرد
 هبلک كلام زا ودندش ادج وا زا توافتم

 1و ناشی ماه باما هاسدرکاشاه اه
 . دیامنلقتنم6 حزق ویوت> هبلک هب

 یشدرک زاسپاه< رلتاک> زورن آ

 یاشامتمزاع اراگ این دود یور رپ هاتوک
 ؛ لئوت رد . دندش" راشب [ ریز یاهلنوت

 بس ۱؟هحیص

 ناشخرد ودیفس رولیوا ی

 راتب ]لا

 نيازا زین

 بیصت هقباسم

 ردیولج زا «یلپ»> و «یرد
 نز هبلکزا هکدندوب هدشنرود « بهبلک و

 ندرب شزيگنا هسوسو مادنا اب یناوج

 زا وا و درک یفرعع اه رانا و هب ار

 دننک تحع

 باوغب

 ناشیااب ار تبحص رس مک

 شرهوذ «جروج هبارنغس هتشر ود رک زاب
 دیشک وا شیرمحور و یتابصع نالخا و

 راشب ] نی رولپ هدربب تشپ < یلب» هکیتقو

 شمشچد ریگب سکع واز ش ره وشأت دوب هدرک

 رد كنت |ررگیدکی هکداتفا یدرم و نزب

 ینامشچ اب هک« نز . دندوشفیم شوغآ
 یموجنسجا دسانشان درم نابل زاب همین

 یلو دو < سیمولزور» دیدرت یب درک
 تسناوت یمت رتخ دودوب < یل شتشب دره

 ثتاقافحیاربودره ۰ , .دنیب ار وا ءرپچ

 یتاداب ؛بآ حشرتزا تابودنتشدیب رد

 دندوب دیشک رس زیت ار نآ اه قلش

 شرهوشب هلجع اب هکیتقو « یلپ د

 نآ هتنک و < زور > هب دشیم قحلم

 دوب هتفگ یو . دیشیدنا|یم وا حص زور
 مزاع تاجاسیتحا یطعب دیرغ یارب هک

 ۰تسا رپش
 ونکاو
 دوبهدرک رواب ار <زور» یاهفرح

 یارباه < رلتاک» هکدوبزورنآ رصع
 دندیدار « سیمولحروجا راب نیل وا

 یصقرتسیپ اههبلک یولج هطوحم رد
  تک ع ها ۳

 ارصقر تاحفص نوفامارک كي و دوب رئاد
 <زدرا هک دوب عقو تخاونی و 1 دوم ۰ ۳

 دم نوری ناشدوخ «بلک زا

 هک د یدنخیم دوخب لدرد «یلب»

 نیمهرد

 نها ریپ تشک رب وایوب همه اههرپچ
 یمدوخردارشمادنا واشرب شوخ و كنت

 رتیندیدورتپب ارنآ یاه
 كيدزننوفاما رک هب «زور»

 داد تشاد تسدرد هک ارب|هحفص و دش

 دنرآذگن منا رب ذزک اقاه و

 یلابیز ودرشن

 دادیم ناشن

 ندیخرچ زاغآ نزوس ريز هحفص

 «.. 3وب هدشیل ابشءراپ ! شرسههتسد زاجرج

 :امنیسه راتس

 قو زاونحورو روپشم هملنو دو:
 , دشز دن |نینط زور

 یآ اه« راتاک» دزنب ورد

 2 هکنپ |لثم:دیس رب وازامسبت اب «یدو
 ؟دب رادتسود دایز ادكته[

 رایز یلیخ : داد خساپ «زور»

 وادندوجو یرگید كنه نم یارب

 هب عورش كيزوم اب هارمهو
 درک

 ,تدشب «ب»> هبلکرد هعفدکی
 :ردیا«رهچاب 4 سیمول حروج» و

 ]رک تمسب تسارکب ودش حراخ دول ۲
 هسفص یودزا اد مگارتاید . دمآ
 کر حكياب و تشادرب هحفصو دز

 هکیتتو

 زین ارتسقود نآ تساوخ

 ۰ درک مین ودب ینابصعو

 |]ودب ربارشتسد هحفص «تکش هبل

 .نایمردو دنکفا یرانکب ارهحفص
 , تشک زاب هبلک هب همه بجمتم

 ۱ یا هرپچ اب < زور و
 و تساوخ ترذعم اه <« رلناک

 رب یلیامت «زور» هکدبد نوج

 ناشندوخ زا شرهوش

 ادرب دناب و مرکروک رم

 ب یاممدق اب تشاد حروج دش
 یلپ ۰ تفرریم هار هبلکر س ات

 یعسبت اب جروجو درک یفرعم
 .تفگ ده[

 |وخشم «یلپ» هک یلاحرد

 تفگ حروج دوب وا تسد مخز

 رسظن رد نم شیپ هظحل دنچ
 »كنه آنآ یلودشاب زیمآ نونج
 ]و دشضوعشب ادص نحل هعفدکب

 1 هتفگن امشب زور دبال



 هدینش اجک رد راب نیلوا ار هک اه ۱ تاتسادهبپ

 «یرد ودشزاب هبلکر دتق و
 یولج ار حروج هک ۳

 ین ابصعارچ :تفگ و درک...

 كچ وک لدمتک رح كبا عج زا یجوم اب شاهرپچ هعفدع
 یرانکب دوب زیم

 تشاف خ ه
 ر یلیب ومون یور هک ۳ ز : مت نواجو

 تپب نامشچ اب «جدوج» هک یتتر درک بان
 تسب رگنیم اد لدم هدشدرخ تاعلمز

 ود رهو تفرکار شرس
 هسپلک زا جدوج بیجع

 تسد «یر

 ]ا ریعتم
 دن دش جراخ

۰ 

 ینایرجمهفب رداق اه« رلتاک » هچ رک ا

 دنووبن تشذگیمشرسهو,حروج نایم «

 میط ...دوب هداس یلیخ نایرج نیا یلو

 شا هناویدهمین رسه زاهزور» زابسوم

 ۰ هیبلطیم ار «یرگید» ودوبهدشریس

 سکچیه رگید بشنآ سقرهعقاو زا رب

 ]رب زدرکیمن جعت جدوج بیجع راتنر زا

 ید (زور»دوبهدژز سدحوا هکروطنام |

 ۰ درک یم دادملق یاهناوید همه دزن ار

 .دشیمهدیمان كي رتاب «یرگید> نآ

 یب وب ودوب مادناشوخ و ابب ز وناوج

 عناقار«زورو» دنسپ لکشم مبط تناونیم

 < رلتاک و هکد وب یدرم نامه كي رت

 هدید ششوغآ رد ار «زور»لن وت رد اه
 دن د وب هدبد

 یاهشقن شقوشعم كمکاب زور
 .دوب یناطیش یل وهداس هشقن نیاودوب هدر" حرطجدوج لاگنچزا یئاهر یاربمیسد

 دی رخوک اکیش یارب سوب وت۱ طیلب وددنا دوخ بقاعت راداو ارشرهوش هکنیایار یا رب یلبق حرط قبط مزور» ؛حبم
 كوکشمحروجد وب رظتنم هکر وطن اه

 رظنود ارشرسءهه تاکرح هنایفخمو دح
 فرطب هبلکز ا وا هکیماکنه و
 نامهییا و داتفا هارشلابندب زین حد" دشراپسهر راشب 7 كيدزن یکنس نآ

 هب دو
 تساوغیم زور

 هب هک یکرزب یگنس ن
 هطظحل دنچ . دش یفخم یب و كي تثپ «زور

 زونه هک دش ادیپ حدوج هلک و رس دم
 هو رامش 7

 ...درکیبهتثاعم «كيرثاپ»اب شرهوذ مشج زا رود «ژور»
 لنوتلخدم رد مدق تسا هدشلنوت دراو هکنیاروهتیدیدن یلاوحنآ ردار<زور» 7 نوچ «تشکیمشرسه لایندب هناواکجنک
 جروج راظتا هناریص یب < كيرتاپ > لنوت یاپتا رد تفر واج و تشاذگ اه
 تراپم لانک اب « زور > !دیشک یم اد
 دردی یکدنزكي دعب و دراپسب شقوشعم یوتلاگنچبات دو, هديشک مادی ارشرهوش
 دنک زاغآ ارتحاوورس

 ار زور و بش هشن دادهبناخ حروج راکب « كيرتاب > هکش:ازاسپ دوب رارق
 هکنیا زا دعب و دنکش خب نوفامارک زا
 «كي رتاب» اجن[ردو دنک تک رح وکاکیش هب لمانیب دینش ار كنهآ نیا «زور»
 . و ددرکقحلم یو

 زورما امتفکیمو دادیمناشن اه« رلتاک> ی رد نیرفاسماپ اوشرهوش ندشیکع وضوم هناداتسا و تشک ز اب هبلکب «زورد
 زا حروج و میدوب وک اکیش مزاع قم
 رد ...هتشکت زاب هناخب زونه لاعبات حبص
 و شیوشت رابظا مهیلبخ «زور» نض
 درکیم ینارگن

 «زور»یلو دشادیپ حروجزایرنا
 .دینش تشاد راظتتا هک ار یگنهآ:مه

 اد «زور» ندشکعوضوم اه «رلتاک>
 تحت اهلئوت اروف و دنداد عالطا سیلپ
 اه« رلتاک دو «زورو انمض دشهتف رک رظن
 رواجمنامتخاب سیلپ سیر فرطزا زین
 دن دشراضحا اهلثوت

 وگتفکر د...درکیمیژاب بوخار برطضم و نارگن رسه كي شق «زور»
 جدوجیبصعض رم تبحص زیت ار رب
 یادصزا شرهوشهکت فک و دیشک شی ار
 هب زکر ه و دمآ ی م شدب یلیخ اهر اش

 تائا یارب ... دشین كيدزت اهلنوت
 هک دادیم ناش ار اهیلتاک دوخ یاعدم
 هدید ار حروج بیجع راتفر زا یا« ون
 . دن دوب

 هب سیلپسیو تاقیقحت نایاب زادعب
 :دیورگز اب لوتدب هکت سارتپبامع «سیمو) مناخ : تفکدرکیم یباتیب هک «زور»
 ؟دنک هچوت امش زا هکدیراد ار یسکایآ
 ؟كيدزن دنواشوخای تسود

 ه :تفگدیماات و هدن امرد «زورو
 اه« رلتاک و هب و ...اهنیازجب ؛ار سکچیه
 درک هراشا

 «زدر» هک یتفو «یلپدو «یر»>
 اد اهنآ رکفكي طقف دندربیم هناخب ار
 :دوب هدرک یک

 » دوب هکت شاد شوغآ رد ار ءزور»و لئوت رد هک درم
 لیب وموتا راوس دننساوخهک یماگنه

 رایهركیزوء ترطب و دیدرک فرصتم تسیزع زا < زور » هعندکی ودش دئلب 4 ور و بش هضن ستر تسب فرطژ |دن وش
 یضقاتج وز ادنتساوتقا دنتم رگتیمو اب رس تشیزا اه < رلتاکد هکیلاحرد ... دش
 یبوع اراهوزرآعانتا و یداش ایندکی
 دننک كرد

۰ 

 حدوج زادوبهتناوتن سیلب ژونه

 ماگنهزورکب «یکر اتسا > هاگ آ راک دنک ادیپیرتا
 زونه هک تفگ و اب « زور > اب تاقالم
 واشیآواراکابن دور قاىعا زجب سیلپ و ۳ اینو زد یرهوشزا یرتآ
 جذوج دسج ندرک ادبی یارب یلحم اه

 ۲۱ هحفص ردهیع نان ووطتم:دیسرب برطضم < زور و



 امهامتیس واک وب دوتسا ۱۳۲۳لاس لوصحم

 هکنیایاحب ناربا رد

 ریدوبص سوت ور هراویه « دی امیپ
 دو ریع ! رقپقب

 ندریب اهویدوتسا زا «راکعاش» ناونع

 یکدنام بقع رادوت ظاحلره زا دب ایم

 لذتبمهمه اهناتساد تسایتس تمقرد ام

 نددب اهویرانس « هداتفا اب شی و

 تاملاکم و فیعض اهژانوسرپ ؛ كي رتنا

 تسا تلاج ریغو هدننک هتخ

 نودب مه ابتیس رد العف هک «ریدقتو

 یا هن ومن ؛دوشیم هدادشیامت تیقفوم بسک

 یئاصخیادادهک تسایتارب !تالوصم زا

 هبمهرس تشب هکیاپملبت

 دش ابیمروک ذم
 یتق وملیف ناک دننک هیهت « ناریا رد

 اروف « دیایم رد بآ زا دب ناشلوصحم

 یم ؛ذال لئاسو نادقف ندرکب ار ریصقت
 كب هبپت اریزژ دن راد مهقح . دنزادن |

 درادزاللیاسو و هیامرس یردقب لماک ملیف
 دحتممه اب یناریایویدوتسادنچ رکا هک

 و زپحم یوتالپ كي دنناوتن دیاش دنوش
 اجنیا رد اما .دننک تسرد ینعم مامتپ

 !رسچهک تمنیا نآ ودی ایم شیپ یلاوئس

 نتشادن ومک هیامرس ابالوصا ناک دننک هیپت
 رس رخ آ هک دننک م راکب عورش لئاسو

 لثم یصقان ملیف تروصب ناشا وصحم

 ..؟ دوشهضرع مدرمب < ریدقت و

 یاراد فلتخم تاپج زا «ریدقتو

 مک یردقب اههنحص رون ۰. تسافعض طاقن

 دنکیمهتخاریچاشامت هک تسا یفاک ریغو

 حضاوروطب ملیف ردبلغآ ناگشیپ رنههرپچ

 ندوب مکدیاب مهار تلعو دوشین هدید
 ناوت دیاش زین ادص اقاح] زا

 تالوصحم نی

 یوراریب زچ هعطق هچن انچ + تسن ادیناربا
 ؛ دیشک یاهدز كتز

 تننادرون
 هداتنابقعزا ار «رب

 یباحلطس دین | وتیم

 مودو لوا یاه هرامش |

 | تسدب ملیفرت ؟ را یاهگنهآ[ هیبث یئادص

 دیروآ

 ن 9 مه رات ] نحنآ زیههب تن ملیف نسی]

 | رتهدانف اولج یاهزا-:اات اهویدوتما یلبق

 یاهنسنآ زیمهب اههتحعزا یضس ردتسا

 هجوب زین «زایوکد» . ميروخبر,بلاچ

 ملیفهکنیاپ هجوتاب وهتف ریذب ماجن | یئوکین
 یشزرا ناوتیم « تسا یرتمیلیم هدرتاش
 اما . دشلئ اقملیف نادرک راک تامحزیارپ

۱۸ 

 ۱و لاکیزومو یکتر ملیف رد ۱
 تم یناپمک شیب یدنچهک < راطق
 دشارجا یبلاجو دیدج سقر درک

 اگشیپ رذه , تشادن ریظن نونک |

 میراشدیس » و < رتسآدرف » ملیف

 و وصتر مات تراپم اب هک نتسه

 > دنهدیم ماجا ار < نیلک ورب
 ناتسادكب یور صقر یلصا

۱ 

 ۱ یتخاونکی ناریج تاکن نیا زا مادکچبه

 ۱ ملیف رخآات لوا زا .

 ُأ
۱ 

 ؛نادن زا اهتال هفاک هن اخرابت یرارکت

 | قشع. <!یبرع> صقر « هدشتخب دب نز

 | بیرف رتخدکیاب ولوکیژكي یغورد یزاب

 رب « شردام تسد وا تاجن و هدروخ

 ] ناتساد رد كيرتنا نادقف
 م:روخیم

  یدایزهزادن |اتارنیریاسراک شزرا یلصا

 لوصحم هب ار « ریدقت» و هددوآ تئاپ

 اه ویدوتسا تالوصحم ریاس لثم یرگید
 هچنانچ لیصافت همه ۱ تسا هدرکلیدبت

 یلوا هجرد یامتیس ردار «ریدعتو ملیف

 شیامنام|تخوسیمتمدآ لد دندادیم ناشن

 دوخامه !لوا هجرد» یامتیسردملیف كي

 یامتیس نلاس؛تسایک رزب هعجاف یئاهنت هب

 نفعهتموكيرات یاه هغاز تروصب هک ابه

 شرون مک یاهغارچنآ اب تسارهش بونج

 رازیب تسامنیسو ملیف هچره زا ارناسنا
 ینوک فیئک یاهراوید هدهاشم و دنکیم

 ملیف یاشامت هک تسا يفاک نآ هدنابچ

 نیادوجوابدیامن داوکان یچاشادت رب اد

 باسح یاهتسژ و بوخ یزاب زا هچنانچ

 ندیدب دیایم ناتشوخ «میهیدنیپم» هدش

 ابنت میبید یزاب اریز دیورب ملیف نيا

 ۰ تسا ملیفبلاج و تبثم هتکن

 ۷ یبلاج یاپصقر تسدربز هاگ۲

 ات نزكي لررد 6 سیراش دیس»

 اوب «راطق رتکرا» ودنکیم

  لاسدم ] ردرپ یاهملیف ز | یصق ر نینچ
 . دیدرک

 تشرد روداهنسم هراتس
 .تسا هشفنب هاگنپاب تشر رداهنیس هلجم یک دنیامن

 ارولیس - موبلآ نیرکسا - نیرکسا نردمتالجم دیرخ یارب

 ابو رچکیپ نشوم - دنوم هنیس - رتوک رچکیپ - ودرچکیپ - دنلنیرکسا

 3 .دیئامرف همجارم هشفنپ هاگنب هباکیرمآ و هسنارف یئابنیم

 ار اهغینس هات هلحم

 میدادیرخ لاید۱* تمیقب مادک ره
 ۱ دنن | وتیمدنش اب شورفب لیامهک یناسک

 ۱ دنیامرف همجارمهلجم رتفدب امیقتسم



 یا رب (یدسیرود)
 اد < یرلكمنیلا > و 18 ساقد و ناوخ هزاوآ هراتست

 «رتراک ندلک » هناکب دوخ
 - هزات هراتس

 ار «دوودد» رهش

 نوجیتیمالع

 ندرو]

 وک اکیخب
 ها ریه دو

 تا ذاوا و صتر دوو اا ۳
 یلاها یدوزب د

 ۰۰ دنکیم

 ... هدیاه

 ه هحفص زا هبقب
 هک اهیضمب اما مرکشتم تیاپنیب 5
 رد تپج نودب دنرادن یزبچ اعدا حب

 اصوصخم دندرکیم هلخادم ملین

 داو

 بوذحم

 نیا داک
 دارم ملیف رد یصقن ره هک (...) یات7
 یاوران یاه تلاخدب طوب رم دوش هدید

 مدیسرپ . تستاشیا

 هنوگچاریسراف یاپملیفامش هدیقب-

 تلع نم رظنب تفک؟ درک حالصا ناوتیم

 لئاسو ندوبن یناریا یاهملیف طاطحنا
 هوالعتسا یگشیپ ره هسردم و ینف لماک

 زالبق ار ناگشیپرثه اهویدوتسا

 رذس همانشیامت نایرج رد یرادریملین
 و دن داذگیمن تسا هرارساو وزج هکنیا
 نیپب زین ناگشیب رنه یزاب سقن دباش
 زیچ ره زا لبق ویدوتسا اما دشاب تلع
 ههماجرد هک یئاهژان وسرپ باعتن | زا دیاب
 دادوتساو دنی امن یداددوخ دنتسین مانشوخ
 رهزا ملیف ردیزاب زا لبق ار هشیپ ره
 لالقتسا ناگشیپ رثهب دن ریکب رظنرد تب
 یزاب یتراپو یصخش شارغادنهدب یرکن
  دنراذگب رانک اد

 لیس هدیاه یکدبز هرطاخ نیرتعلت
 ماتم نآ یط رد هک تن ادهاز تیپم

 زین یودوخ و درب بآ ار اهنآ ینح

 مضوب اما دوش قرغ بآ رد دو تیردزا
 ! تفای تاجن یناسآ هزجس

 یسکدنز هرطاخ نیرت نیربش
 هبت رم نيلوا یارب هک دوب ینامذ * 8

 ۱9۳ درب یور ادد»

 - چ یرامش

 6 نیجیتیمالاک »-روصم ملیف
 ت لیک درا وه[ ید سپ رود# :نانکی زاب
 ین اپمک لوتحم -یراک بیاوق -یرل ثمنیلا

 لاکی زومیگل ر رث راو ناردارب

۳ 

 تاق «نیلا> هک سونا اما -۲
 اریلاش نازابرس ژایکی «یراک پیلیف>
 طسوت رابکی ایز زابرس نیا و دیاب ریم
 ناتسوب خرس تسد زا < نیجیتیمالاک>
 هسفدکی نامه رثا رد و هتفاي تاجت
 وا رارقیب قشاع «نیجیتیمالاک » تاقالم
 .تساهدش

 ... تازرات
 ۸ هحفصزا هیقب
 یچراکش نزو نازرات -(۱۹ع۰) نانز
 (۱۹:۷) كنلپ نذو نازدات (۱۹4>)
 (۱۹۸)ایدد هکلمو نازرات

 زارلوسیو یناجنوچ لاس نيا رد
 -لوس»درک یراددوخ نازراتلر یافیا
 «رکداب سکل»مانب ار یرکیددرم « رسل
 : داد تکرشریز یاهملیفرد

 (۱۹ع)زیمآر حس همشچو نازرات
 نازدات(۱۹۰ ۲)نازراتمشخ- (۱۹۰۱) نازراتتارطخ- (۱۹ ۰)زینک و نازرات
 ۱۹۵۳ لاسرد -(۱۹۰۳) ناطیش نزو

 رگید راوبسو  یتاجلثم مهرکرابس |
 ین اپسکی ودنک اقیاار نازرات لر دشن رضاح
 ۱ . تفررنراو

 ) بس قدصت زا هک «رسل لوسو الف
 ] ۰ تسا هتخودنا تورث ابن ویلیم نازرات

 «شرهیورلا» مانب اد یرکید هشیپ رنه
 < یبک »نام رهقالبق زی ها هک هتخادن | مادب
 . تسا هدوب اکیرمآ

 ۱ دیدجمابقیارب زوئه «ر-ل لوس»
 ۱ .تساهدرکن باختنا یمان دوخ

 زین نونکا و دراد لاس ۲ ۵ هدیاه

 < هلجد سورع > ملیفرد یزاب لوتشم

 دهاوخ شیامن هدامآ یدوزب هک دشابیم
8 

 دیاتشیم وا كيکب نیلا یلو + ۴
 دهدیمدای واب ار نادرمزا یربلد زرطو
 و دشوبیم هنانز یابیز سابل یتیمالک
 و دناوخیم ژاوآ و دصقریم نيلا دننام
 (لبکدراوه)كوکیه لیبدلب | و هلیس و نیدب
 مهاب ودره و دنادرکیم دوخ قشاع ار
 ... .دننکیم جاودزا

 <هحفص زا هبقب
 دوشیم ءرک اذم دراو (دشدهاوخ هتشاکت
 اب اهیابل و اه روکد هیهت یارب ات
 . دنک تروشم اهنآ

 تاشیامزآ رد دیابیو تاقوا یضعب
 هب فلتعم طاق زا هک راک هژات نانکیزاپ
 قدی امت تک ره .ددوعیم هداتسرف ویدوتس)
 "ددوخ رظندروم نانکیزاب اهنآ نایم زا
 نیئچبلغا تاشیامز نیا رد . دنک ادیپ
 عامتان :دس ریمشوگب هدنک هیهت كي ف رطزا یتالمج

 مس 77

 یارجانوچ دیشخبب -هن اخ اشامت ریدم
 اراش لوپدوادن ناکمارقتکی یاربشبامت

 ...داد میهاوخ

 لوپ هدشب «دی رادرابتخا -یچاهاع
 . نیاهدنیون مدوخ اریز م!هنخادرپ طیلب
 -!متسه <سی»

 ۱5 هحفص



 ۱ بلغا هل یه ورعم تسیرون راک

 دیاهدیدنارهت تاعوبطمردارو! یاه یشاقن

 ۱ یکیب قلعتم روتاکی راک نیا هک تسا دقتعم

 ۱۱ تا از توم ناگشی رنهز

 هکابش یارب وا نتخانش مينکيمرکق مه

 ] دیراد هقالع یتاریا ناگشیپرته و امتیب

 دشأت یلکشم راک
۱ 

 | لایرود همیضب ادوا یلصا مان سپ

 | دیتسرفب ام یارب هدشن لطاب

 كي مادک ره ناکدت رب زارفت ششب مهام
 ۱ مینک میدقت هلجم هعاعود «ریاج

 تسب رببت

 أ هتباس یب هتباسم ناگ دنرب

 ۱ دیع هدامش

 دیعهرامش هقباسیپ هقباسم ناکدن رب

 | هکدن|هدش مولعم هرابش نیا رد اعانتتسا

 زا دنترابع

 ۱ (نارهت)تراهکا تربور -۱

 (زیربت) یناطلس داوج -۲

 (زاوها) یروجک یلع -۳

 اب هلجم رتتدب نارهت رددوخ همانساتشاب
 یارب امناکدنیانن هب ابناتسرپش رد
 ۱ .دشیامرف عوجردوخ هزئاج تفایرد

 تاتراسمرد ناگ دننک تک رشهجوت لباق

 ندرد هکلب « دین ابسچن تک ابیور ار یلاسرا یاهریت

 . دیک امرف موقرم احیرص اردوخ سردآومسا - ۲
۱ 

 دیراذگب تکاپ
 زا .دعب هرامش هس هقیاسمره ناکدنرب -۳

 دش دنهاوخ نیت هدش حرط نآ رد

 (تاقباسمهری اد) ۱

 - ۰ هحنص سو

 | نافوط) مانب ین اریا ملیف هبترمنلوا هک ۱

 و تاساسحا دشیم هداد شیابن (یکدنز

 ؛دمآ رازابب یناریا یاهملیف یرگید زا |

 هریغو رگنوسفا و درگلو یاپملیت الثم

 ملیف دوخ تکلمم یارب دناوتیم یناریا

 آریا ]

 یداصتقا تیحز| مه هکدنهدپ جاور ار

 روشکب تمدخ یمومع قالخا تیحزا مهد |

 درک تسرددیاب یتاهملیف روطن 7و دننکی |
 یاهروشکر دارام یاپملیت مهاهیجراخ هک | دوشیم تساوخردقوف ناکدترب زا

 .دنهد شیامن دوخ

۰ 23 31 
۰ 9 

د ی رظنهچ ینآ ربا یاپملیش تبسن
 ؟دب ر

ت یاه ابنیس رد یتاربا ملیف ود اب كي هامره ۱
 ی ناره

 دیاقع هقبطو فنص رهزا نایچ اشابت نی رد دوشیم هدراذک شیابت ۱

 ۳ رو دیاقع نیا ام دنبریم رظنب اپملیف نیا هرابرد ینوکانوک |

۱ 

۱ 

 ردهک میرادراظتت ادوخ ناکدنن اوخ ؟وعزا و میراذگیم هقباس ار

 تعص ندم]دب ایندم۲شوختلع «دنیوج تک رشیعامتجا هتباسم نیا

 ]7 درکدیاب هچ هک نیا و اداهملیف هنوک نيا زیچ همهءرخهلاب و صقنای

 و دنسیو امیارب دسرب دوختمظع یاپتتسام یلمیامنیس هدنی]رد |

 و دنواد لاسرا تاقباسم هریادب هدشت لطاب

 هتخانشاهب اوج نی رتپب هب رب رحت تئیه رظناب هک یباوج هب ضوع رد

 طورشم؛مب رادیم میدقت هلجم هامهسو هامشش و لاکی بیت رتب دن وش

 دن زواجت هلجم نوتکیزایلاسرا بلطم هک نیرب

 99 تا تم بس دهاوخ پاچب تبونب هدیسو یاهختساپ

 ربمت لایو ۳ اب هاریه ا

 تسا هامهب

 موس باوج اد هرامش هقباسم ناگدنرب
 یاهملیف هک ت سا نیا ماهدیقع هدنب ۳0) یمعنا میشناوج -۱

 1 ِ ۳ ۷ 3 یعقومنآ .دنک ادیب جادد یلم و یناربا

ناجیهوشوجب بناجنیا یلمرورغ
 م) ینامزهموصعم هزیشود -ه هدمآ 

 ملیف زین امروشک رد هک رکش ارادخ متفک

 دن |هد رک ت سرد

 تسا تیمها لباق تپج ودزا راکتیا

 تکلمم لوپ هکیداصتقا

 و یقالخا طاحل

 :دوز هچرم اردوخ جیرص سرد]

 ان زئاوجهکدت راد لاسراهلجم
 تیح زا الوا

 . ددرگ لاسرا دعب
 زا ایناث دوری نوریب

 سپ یکی ادعب دشابیم هجوتلباق یحور

 هکدومن تبات اویناریا یدنمرنه تیلباق

 ۰ دنکب یرادرب

 ناگشیپرنه هکتسا نیا هدنب رظن

 ینار:ایاپملیفو هدومنبوشت ار یت

 ملیف كي تقورهام «دینامرف
 ب 1 دف تا

 هوشیچاهات هعنا یارب ميهدیم [_ گاه هزهح : زیربت ز

 هقباسم هک یا هدایش نا

 دیس ونب هقباستکابیور - <



 ۱۳ هحفص |«
 هر داد وا

ّ 9 

 وام دعع یاههبترمرد ۳
 تک رش اب مراطق ترا هند ۱ ت ِ ۳ زا د دوب

 تناو -اراکسوا و سیداخدیس

 ترابع

 ۰و رتم هن اخ راک
 تک رش اب < نیجیتیمالا"» _

 برود
 <«یموم هناخ» ید هس 0 ِ ۰ رتراو ها راب
 ۳ تلف  سیارب تننیو - 1

 هناخراک لوصحم یوج وب یا :
 

 رداو
 نرول ۰ ورنوم نیلیرم نا ودز کاوی 3 یاب تاوتیم هنوکچد

 لوصحم لواپ مایلیوو لبیک یتب ؛لاکاب
 تک رش اب <یمور یلیطهت» و :سک وف هن اخراع
 و نروبپه یردوا ۰ كب و کیک

 و نوتفال زلراچ «رجن رک تراوتسا ترویهاتیوتک رشاب «همولاس» -+ تنوم اراپ هناخراک لوصحم تربلآ یدا
 هناخراک لوصحم نوسردنا تبدوج
 ۳۳ ۱ نیم . اییملک
 تن وماراپ ٩ اخراک لومحم نیلفه ناوورترآ نيج

 اب 4 ۱۲هراش هاگتشادزاب»- ۸
 تن وماراب هتاخراک لوصحم سیلاولاه هدننک هببت لاشرام نویرام و تیترامنید سیو -یرج تکرشاب «حولهداس» - 4 تنوماراپ هناخراک لوصحم رگنیمربوتا و ۰ رولیاتنود « ندلوه مایلیو تک رث

 اگشیب رنه تراوتسا نلاو رثکاو تربار درا ادها نادرک راک و هشیپرنه و هب زین سوسح هزیاج ولاسسما دش هدربمان ه زئاوج رب هوالع «یلبوتف» هلجم دی دح ناگشیپ رذه

1 

 ی لصا

 زئاوجنیا دنتسن اوت هکدن دوب ین
 )  تس ۳۳ ۶ یک داد دهاوخ نت نیاشیامت تروصررهرد تر و تسدب یبیجع ترهش دنهدب شیامن د 3 یوملیف نی رتک رزب هک ار «عاجشهدارم ملیف هکنیازا لبق هکت سنیا رثکاد رد ۳۳ لاجکلو هنتسهاسنیس رک هزاتو دیدج ناکشیپ رنه نیرتب 7۶ ام -رتهودنیا مدرم رظن هب دن روایب

۱ 

 تسدب از

۱ 

 سس
 چ رابش ۱

 لوصحمیر كم نیل او لیک دراوه ید

 ..اراگ این
 ؛ تساهدرک یشک دوخ واهک تسا نیا ب ۱۷ هحفص زا هیقب

 ؟دیتشاد تسود اقاو ار ناتترسه اش ابآ یلو تسا هنایدا یب ملاوتم هک منادیم سیمول مناخ :تفک دوب هدیمهفن یزیچ زور و نطاب زا زونه هکیلاحرد دا لاوئس هب انتعایب < یکراتسا »

 .درادزاب وانتشاد تسو دز | |رمتسن |وتیمت واض رم (دیتس رییم اروانم: دش دنلب < زود و
 واب ارشرمعهمیی لوپ دش ادیب _شرهوش رج رکا لق اال ات دنک یراد دوخ تزع زا رکید زوردنچتاقیقحت همادا یاربب هکتعادراپظا < زور» هب اذا دنک تیزع وک اکیشهب تساوهیم ۰ هدشن ادیپ شرهوشزا یرثا زونه دوجونیا اب دیتسرب یم شدوخ لوقب ار شرهوش هک | دوبینز « دوب هدخ رتجیک هاک [ راک

 .دنهدب
 تعاطازجب یاهراچ ءاگ ] راک حیرص 9 لباقمردیلوتسین مپماه زیچ نیاد لوپ شیارب هک تفکیم < زود » هچرک

 .تشادت

 .دن داتسرف « زور» لابثد هب سیلپ هرادا فرط زا وا دش ادیپ دسج دمبزور حبص 4
 هم و از تشحو هناخ درس كيرد

 < زور و ةدیرد نامشچ یولج رد كيرات
 دشدنلب سیلپ سی ر یادمو دندز رانک یدسج یورزا اردیفس هچراپ

 هد رک عولط دووبلاه قفارد یکذاخ ی ۳ :

 اد یکچوک لر «تشرسدب وایزو ملیف رد ۱۹۵ ۲لاس رد هبترم نيلوا یارب وا . تسا
 تواوتسا نلا؛دشابیم «نوداکیرب» ملیف رد یزاب لوغشم زین نونکاو درک ءاقیا

 تفایردبقف ومهک یا هشبب رثه نیموس .دور یموامشب ورتم ناکشیپرنه دبسرس«لک تدراک وا ژا دمب
 هرظتنم ریغنایچاشامت یارب ملیف نیارد وا یلاعیزابمیتشون لبق هوامش رد هک نانچو دوبت تفایرد !ارنآ «تیدباب اجنیازاو ملیفدد «ویکام» لریاقیا یارب هکدوب ارتاتیسكن ارف دیدرکسوصعم هزفاج نیا
 دین

 «سنویتساحرج» ناکدننک هیهت زا
 . پوکسامتیسیاهملیف ع ادب | یارب « كون از ۳0 میوه قدی یادم
 درک تان ا هاچ نقی ملف سو هرم یش ان منی یت معارب زیدویشم دنمرته < ینسیدتلاور و

 . دهد تکر ش فرالک و زی ول» ملیف روان هدرک مادختسا اروا رت راوواددارب یناپمک هک دادربخ (كي وز وین ) هلجمشیب هتفم انا دنک كرت اد
 . تسا دیس دوخ نیریدیوزر اب * هتچ یئاهر ریامنیودلک ورتم ای دوخ لیوط داد ارت زا هکااحودنک یزاب رن داوین مک د یملیف تش د وزرآ لبیک كرالک هکدو اهتدم الوصا. تشاد دهاوخ هدهعب كب یروگیرک و ازملق مود لو و دشدهاوخ بت هامارهنیسو دیدجهقی طب ملیفنبا
 .تف رک دهاوخرارق یکی رمآ ناگتیرنم ودصرد یو رگیه رابکی و درک دهاوخ دیدجت او قب اسیئالط یاهزورءرطاخ قوف ملین رد لبیک كدالک تک رشهکد نی زیمسدح روما نیعلطم
 ...ناگ دتنا وخو ام

 ۱ ء هحقصز | هیقب
 یربنقدوصنمیاقآ

 « تایدا > یفاک هزادناب نا رد تالسجم نوچ دشابن بسانم دایز ابوگ ی مع هلجم كي رد تایدا حرد
 .دن اد

 درادن یضرغ مهراکت ربخ .سیاقآ
 .دم ایملمعب ریدقت مه وازادوب مدرمرظن دروم هشیپ رتهنآر گاو
 . تر و9 یلاس ناین اتسربطیلیلهزیشود

 ءدید دیهاوخ لاسمامه اروا ءربزجلا هعلق» ماین و دنکیم یژاب اهملیف رد ایترم مه ولرک ود ندوبا -۳ .میدرکپ اچ -۲
 ؛دن | وخیم رتب وخ همه زا تسارتهب همهز| شیادصهکن -«
 مدقم یقیقح ق7 .تسازجاع نآ كرد زا سر یلیلددبال -و

 .دشدهاوخ جردهدنب ]یاه ۳تایی زا
 هدنژناکر اتس زاتسین رتیب دراد یقطل هچ نکیدرتوم ایوام سکع پاچ ناین وکلم نوداق یاقآ
 ؟دیهاوخب

 یناتمدامع نادوت هزیشود
 ..1؟الب ژوت اب سرد] ( نادابآ )

 -دیرادپ روتمم راکتیا زاارام



 لامج هیماس ۲ ۰

 مدومهجوت درومرایب رصمردامایس

 ووذک یملیف تالوصحم رادقمابت رم. دشابیم

 رامآ هکبروطب و دوریم شیا زفاب وررصم

 اتدص نیم لاسره دهدیم ناشنقیقد یاه
 لا ملیف تسس ودص ویدوتسا ردیناتس -_

 هیلک .دوشیمهتخاس یرصم زپجم اب رقت یاه
 هک كرزب یویدوتسا +رد ,خرصمیاپلیف
 نیرتک رزب ودد رگیم هیپت دنتسهءرهأق ردهمه
 تسا«رصم ویدوتسا» هرهاتیاهوبدوتسا

 زا یتمسقودرادرارف هنالثما رها يدرت

 زاب میسو یارحصب ور نآیاه «وتالب»

 هرهاقفورعم یاهویدوتسارباس . دو
 انپب : طسدالاقرشلامالفا

 « مارهالاویدوتسا ۰ «دحتمل|مالفا ؛ ملیف

 زا دنت رابع

 زهجماهش امامت هک هرهاقلامالفا و ملیفساحت
 و یرادربملیف لئاسو متسیس نیرخآ هب

 یرصم یاپملیت ینق ظاحلزا
 تباق رین ای وراتالوصحمزآ یضهب اب ابی رقت

 یاهنب زه تیحزاو تبوخادصورون , دننکیم

 ناونیمدوشیم روماریاسوروک د یارب هک
 تل « تم هیاک دننک - هک تفک

 ملج یارب یرصم ن ۹22۲
 تلعو دن رادن ابا یجرخ هن وگچیه زا یرتشم

 بلغا ار ملیف هیپت هیامرس هک تشنیامه

 یلاه۱۰ دن زادرپیم اهاشاپای دنمت ورن راجت
 هقالع هنايمرواخ نرنکاس یلک دوطب ورصم

 زارپا اهملیف عون نیا یاشابت هب یدابز
 كي شیامت نام دوخ ناربا رد . دن رادیم
 یسراف ملیف كيزا شی دباش یرصع ملبت

 هتشاددعآ رد امثیس بحاص یارب طسوتم

 رواخ نابز برع یاهروشک هیلک رد .دشاب

 ۲۲هحفص ----

#. 

 . دنتهادم

 تآتاگشیپرنه و رصم یامنیسهب نلکرگفاج
 دننکیم یک دن زرفن نویلیم دصا

 داتسه یصمرد نآ میئ ون
 ربا زجل|ات سراف حیلخزا یرصم

 رقت هنایم

 ٌلیم "هدحه هک

 یاییلی و
 دراددنقالع شک ارمو

 رهزا شیب رصهرد یقشع یاهعوضوم
 مهبلغاودریکیمرارق هجوتدروم رکبد۶ ون
 رس و رتخد .دن زیمرودهلئسم كي فا رطارد

 ودن راد تسو دا ررگیدکب ینمادک اب و رشقف
۱ 

 رطاخب ابو سیرح نیدلاوراشف رثارورتخد

 درس سس عسل یوم
 هک

 مر وبجمیداصتق !تاجآیتحا

 یعقوعزآ دیآرد یدوسح و دنمتورت
 متدمآ دوجوب ربعمرد ًامنیس نأ دننک 4 1 دیک

 راوتسا متنیا صاسارب ار دوخ راثآ
 كيدزن تالوصحمع ون نی اهرامش ودن |هدرک

 امش و هدنب رس یاه وم هژادناب تس

 هو

 نیرتایزو نیرتف ورمهرضاحلاحرد
 تسا < همایع هیطاقف » یرصم هشیب

 (میاهدیدن نآ رهت رد وازایملیف یونک ات هک ]
 رولیات تربو هب بقلم < یدجوروتا د
 یزاب و سانتم لکیه تساهدش رصم

 نانکی زاب ریاسزا اروا شرک ذلب اق اتبسن
 < یزوف دیحم » دزاسیم زیامتم یرصم
 تسا یرصم یاپملیف لوا ناوج الءفمه

 هتخودن |اهملیئرد یزابهارزاهک یتورثاب و
 هدرک سیسات یلقتسم یوبدوتسا شدوخ

 الو هکشااالا چ یفو تمرب
 اما درکیمیزاب دایزیرصمیاپملیف رد
 تسا هتفرک هرانک دوخراک زا اب,رق نولکا

 ینامندوخهزاجا وابناوج ناکشیپ رذهاربز
 زا یکی زین < شرطالا دیرف » دنهدیمن
 ملیف هک تساد رمناکشیپ رته نیرت بوبحم
 ی) اب تلمب هن )شریذپلدزا و آ هطساوب وایاه

 » تس

 ناهاوخ هنایمرواخو رصمرد ( ۱ شبارخ
 ریهشدنناوخ مونلک ما نانز نایم رددراد
 مونلک ما تسا رتشیب همه زا شتیبوبحم

 دن | وخیمز او امنیس وویداررد هک تسا لاسیس

 تبوت هام ره هبنشکی نیلوا هکیقوم و
 سون ایتازارفن اهن ویلیمدوشیم وا ندناوخ

 یدجو روا - دا رهیلرل - شرطالادیرف

  پاهولادبع دنیحم

 زاوآب سلطا سون ایقاات دنه
 ش نیا رد دنهدیم شوک وا

 ۱ .نابز برع یحاوت رداه ویدار

 "سه یلغاشم یدصتم هکیئاسک
 ادن اره ار دوخ راک تعاس

 ار انکیم اهر دغاب
  یدایز دوس نولک ات اهملیف
 3 رد وا تیقر تسا هتشاد |«

 الف هک هدوب قرغ لبلب ای بام ول ادبع

 با رسیم لاکیژ وماهملیف یارب
 ار < رتنع» ملیف یاهگنه [ | ریخا

 1 هدش هیهت دارمیلیل

 رداسزاشیب موئلک مازاسپ دارم
 ۶ و تسامدرمهجوتدروم رصم

 اد ژاوآ و نینم هنایق رد دیاب
 اون و دارمیلیل . درک وجتسج
 فورعم ناکراتس زا رگید
 لامج هیماس لثم دن |هدشن رضاح

 ابسایل اب یرصم ناکراتس

 : ار رصم مدرم مارا سح

 لامج هیماس . تسا هتخیگنارب

 . تسایرصعه راس

 رک صتر رد هک نژنبا

 رد اراهنآ بلغا هک هدرک
۲ 

 , دی هداد

 اد. وا لبت لاس ود یکی



 وحم یر

 یورو ام تب

 : هتفه ِ
 دنا هداد ناخن وا زا اره رد یدابز یاه ملیف 2 هانیدم اسد رثا

 درد ميهاوخ * ِ اخرنزهار» ملیفرد «دراویهیئول» قافتاب اروا زین 9 و

 ژیق هتفصژا هبت
 هارب یلاغوغ زین اجنا رد و دندناخ

 -تربر» نافناب اریخا یلو . تخ
 - زاب رصیب < رکراپ رونیلاد 4

 ملیف یاههتحص زا یضعب رودان تسا هن
 جرشب مایف نیا . دصقرب ناهاشهرد
 رد یئاکیرمآ ریام نیودلک ورتم یناب
 هیهت لورلاوب | همسجم و هال مارها فاراطا
 لب یژاب هعنآ اب زین حابص دوشیم
 تیقن وم بام نا. وب لو « تسین
 لدردیئاج تسا هتسناوت " ؛ شزاوآ ینم

 و رود

 . دنکزاب دوخ یارب (در*
 قشهدرب مان هک یتناکتیپ رنه زجب

 یاهمایف كفني ال ۳ ته یرگید ۶
 نی رف و رعم زا و دن ودیم ب 3
 و قیفوت نسح «سب ۱ ارت
 سان اروک و

 ی نو ات یبط

 یئاپملیف زا مدصچنب لاس و۶ رد
 تینس هج یرامش

 یموب تالوهحمنایمزا؛ دهدیمناشن_هک ار
 . دنک بخت ا

 روتک راس هب تین رعمرد روناس
 هزابجا نایچروشاسو تسا رتبالم اه
 روشکر د هک دنهدیمار یئاههنحص شیامن
 , دن وشیع ورب ور شارثعا اب رگید یاه
 نانز یآ هدع می یم لصا نیمه یور

 تشوک وه رف ندبك, نتشادزج هکر اکدب

 رگود اههتح نیا «مناجهن بنادر راک
 ...!!تسا هدش هنهک

 یسیلکنا یاهبت |[

 یرگید رثه ۰ روآ ترثت یتاک ر>و دولآ
 هنخر رصم یامتیسردد |هتناوت ؛ دن رادن
 لاکیزوم یاهملیف مابت رد ابب رقن و دننک
 رصمیامنیس یرنه ظاحل زا . دن وش رعاظ
 را ودیما ناوت,یمن هتفرگ شیب ناکدنک هیپن هسک یتسایساب و تسا بقع رابسب
 تب اقر یرتهتیح زایجراختالوصحم اب دنن |وتب یموبی مملیفیژ ور رصم رد هک دش
 .دننک
 زئ وسلاناک ریخا یسأیس تالوحت هطساوب

 رتشب زورسبزور یلاکب رمآ و یلایلاتبا وب تم یچاشابت رصم رد رگید ۱
 ههز! شی هک تسایروشک بنت رصمهنایم ۱ وواخیاهروشک نی تروصره رد .دوشیم ۱

 . وابنیلوا یارب یتحو دنکیم هیهت ملیف
 < < ناسآهزاورد » مانب لا قاتسا|

 یا رهش یللملا نرم لاویتسف ۱
 , دوکن تفایرد یاهزتاج هنبلا |
1 



 ۱ زیسه راتس ۳ 5 - هک
 ک

 ی ۱ ۱

 ایلامیه فرب رب تاعافت را رد یقشع جیهم ناتساد كباب ماوت نآ یعقاو یاه هنحص هک یداکهاش

 منج نونک ات ارسنآ زیگنا تفگش رظانم و هدش یدادربملیف مورقارق كانفوخ یارحص قامعا و

 ایبملآ میظعم ین اپمک لوصحم - تسا هدندن یرشب
۳ 

 (ت 

60۸۵۱۸ ۹5 

۲0 
۸۱ 

 ی ز ۵ 2

1 1 ۱ 2 [ ۰ 
7۷05681 
081 


